
REKSTUR Í SKÝJUNUM
Azure Active Directory



HVAÐ ER ÞETTA ?

 Azure Active Directory er auðveld umsýsla með auðkenningu og 

aðgang notenda í skýinu. 

 Bætir aðgengi að SaaS þjónustum sem kerfisstjóri skilgreinir 

fyrirfram í gegn um Cloud Repository eða með öðrum þjónustum 

sem er með stuðning fyrir þessa þjónustu.

 Sjálfsafgreiðslukerfi stjórnanda og notenda



ÁSKORANIR

 Erfið yfirsýn yfir cloud þjónustur sem notendur nota

 Erfiðari greining á öryggi vegna sý vaxandi notkun á cloud 
þjónustum

 Núverandi öryggis netskilgreiningar eru ekki lengur virkar t.d. 

upplýsingar vistaðar í cloud þjónustum sem á ekki að vista á.



MÖGULEIKAR

 Azure Active Directory Connect, lítið auðvelt tól til að tengja samann Azure 
AD og Active Directory þjón á staðnum.

 Multi-Factor Authentication sem leyfir auðkenningar inn á staðarnets 
þjónustur eins og (VPN, Radius) ásamt þjónustur sem eru í skýinu hvort sem 
það eru Microsoft vörur eða vörur frá öðrum hugbúnaðarframleiðendum sem 
eru með stuðning.

 Aðgangur að MyApps til að einfalta aðgengi notenda að þjónustum, ásamt 
hópastýring á því hvernig notendur hafa aðgang að viðeigandi þjónustum.

 Sjálfsafgreiðsla á endursetningu á lykilorðum notenda.

 Application Proxy sem getur tengt staðarnets þjónustur með „single sign-on“

 Meira öryggi þar Microsoft notar „Machine Learning“ til að fylgjast með 
auðkenningum.

 Skýrslur sem kerfisstjóri getur fylgst með.

 Tenging Windows 10 í Azure Active Directory



HVAÐ GENGUR EKKI

 Group Policies er auðveld stýring á útstöðvum notenda hvort sem 

það er dreifing á hugbúnaði, tenging netdrifa eða ýmsar stillingar 
á útstöð notenda.

 Microsoft mælir með því að annaðhvort að samtengja staðarnets 

Active Directory miðlara eða að nota Microsoft Intune skýjaþjónustu.



JAÐARTÆKI

 Android

 iOS

 MacOS

 Windows Phone

 Windows



ÚTGÁFUR

 Það eru þrjár útgáfur af Azure Active Directory, hér eru nokkur dæmi 
hvað inniheldur í hverju

 Free

 Leyfir 500þús „objects“

 Notenda og hópa stýring

 10 SaaS Apps

 Basic

 Leyfir ótakmarkað „AD objects“

 Endursetning lykilorð notenda með sjálfsafgreiðslu

 „Single Sign-on“ tenging í þjónustur „on-premise“

 Premium

 Multi-Factor Authentication fyrir „cloud“ og „on-premise“

 Ótakmarkað SaaS Apps



STUTT DEMO

 Windows 10 vél auðkennd í skýinu.


