
Co přináší Windows 10 a jak může zabezpečit 
Vaši organizaci? 



8:30 – 9:00 Registrace a snídaně 

9:00 – 9:15 
Úvod – Windows 10 a pohled do budoucna 

9:15 – 10:45 Nasazení Windows 10 (provisioning a deployment) – praktické ukázky, jak 

nasadit Windows 10 v organizaci 

10:45 – 11:00 
Přestávka na kávu 

11:00 – 12:00 Osvědčené postupy pro správu Windows 10 v organizaci (Group Policy, 

PowerShell, MDM) 

12:00 – 12:45 Oběd 

12:45 – 13:15 
Dell: Novinky v klientském portfoliu 

13:15 – 14:30 Bezpečnost: Zabezpečení klientských stanic v návaznosti na infrastrukturu 

organizace 







Windows 10 běžící v cloudu, pronajímám si jej

Windows 10 mám na počítači a měsíčně za něj platím

Windows 10 mám na počítači a „nestarám se o něj“



Uživatelská zařízení

Aktuální verze vlastností 
a zabezpečení jakmile 

jsou dostupné

Dlouhodobá podpora 
zařízení v mission critical 
prostředí, kompletně pod 

vaší kontrolou

Specializované systémy

Rychlejší přístup k 

novým funkcím s 

dostatkem času na 

otestování a nasazení 

ve firemním prostředí

Firemní uživatelé



Windows 10: Management a Deployment 

LOB apps Side-loading

Umožňuje MDM

Možnost připojení Azure Active Directory

Store for Business pro Windows 10

Granular UX Control

Snadný přechod z Home na Education

Windows 10: Bezpečnost

Microsoft Passport

Enterprise Data Protection

Credential Guard

Device Guard 

Windows 10: Windows as a Service, Support & Entitlements

Windows Update for Business a Current Branch for Business

Long Term Servicing Branch

Home Pro Enterprise Education



Home

Zákazníci & BYOD

Pro

Malé a střední 
organizace

Enterprise2

Střední a velké 
organizace

• Známé prostředí, množství personifikace

• Nové možnosti správy a produktivity

• Rychlá aktualizace vlastností a zabezpečení

• Správa pro scénáře BYOD

• OEM

• Obchod/ESD

• Upgrade zdarma1

• Windows Update • Current Branch

• Správa zařízení a aplikací

• Podpora pro vzdálené a mobilní scénáře

• Technologie cloudu pro organizace

• Možnost plné kontroly nad aktualizacemi a 
nasazením

• OEM

• Obchod/ESD

• VL

• Upgrade zdarma1

• Windows Update

• Windows Update 
for Business

• WSUS 

• Current Branch

• Current Branch for 
Business

• Rozšířené možnosti zabezpečení

• Plně flexibilní OS deployment

• Rozšířená správa zařízení a aplikací

• Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) 

• VL• Windows Update

• Windows Update 
for Business

• WSUS 

• Current Branch

• Current Branch for 
Business

Enterprise2

Střední a velké 
organizace

• Rozšířené možnosti zabezpečení

• Plně flexibilní OS deployment

• Rozšířená správa zařízení a aplikací

• Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) 

• VL• WSUS • Long Term Servicing 
Branch

Edice Výhody Aktualizace Deployment Jak získat
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Windows Store for Business
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Azure Active Directory



•

•

•

•

•

Bitlocker s MBAM = MDOP = SA

Azure RMS

Passport for Work

Windows Hello

Device Guard

Credential Guard

Enterprise Data Protection

Azure Active Directory



Windows Store
for Business

Azure RMS

Azure Active Directory



Koncept postupného vývoje a aktualizací

Windows Servicing 
Branches

Windows Insider 
Preview Branch

Current Branch Current Branch
for Business

Long-Term Servicing Branch



Pojem Definice

Windows as a Service (WaaS) Release model for Windows 10 with continuous new features and capabilities as they are ready –

enabled by the Current Branch and Current Branch for Business

Flighting Technology allowing the targeting of system collections for upgrade detection & installation

Branch/Ring Configuration path that determines the cadence of branch updates

Upgrade Upgrade from one build to the next released build for a specific branch

Update Monthly updates (Security and non-security that may be Urgent or non-Urgent)

Windows Insider Preview Branch Pre-Release configuration branch

Current Branch (CB) Public release configuration path

Deferral Configuration applied to delay the install of a branch update

Current Branch for Business (CBB) Deferral of a CB upgrade for Windows 10 Professional/Enterprise/Education editions

Long-Term Servicing Branch (LTSB) Configuration path that is only available for Windows 10 Enterprise Edition and only receives security 

updates for the lifecycle of the specific release

Windows Update (WU) Microsoft’s public update service for providing updates for software

Windows Update for Business (WUB) Configuration options to allow enterprise control of the deployment timing for Windows 10 updates 

and upgrades for the Current Branch and Current Branch for Business using Windows Update.

Windows Server Update Services 

(WSUS)

Windows Server feature that enables the management and distribution of software updates to 

computers on the corporate network

Mobile Device Management (MDM) Industry term for administration of mobile devices using OMA-DM. In Windows 10, allows control of 

update installation

Windows as a Service (WaaS) = Release model pro Windows 10



• Pre-release Windows 10 builds a funkce

• Dřívější přístup k novým vydáním
• Náhled na nové verze vývojářských nástrojů
• Zkoušení nových vlastností, které jsou vyvíjeny
• Inkubátor pro nadcházející verze Windows v organizaci
• Možnost pomoci s budoucími Windows díky participaci ve Windows Insider community

• Nasazení řízeno Microsofte pomocí Windows Update
• Několik možností co nasadit:

• Fast 
• Slow
• Preview

• Dostupný pouze přes Windows Insider Program. 
• Jednotlivci mohou použít Microsoft Account pro vstup do programu
• Aktualizované Preview ISOs jsou vydávána po uveřejnění Slow release

Přehled

Výhody

Předpoklady



• Veřejné uvolnění nových vlastností
• Cyklus uvolnění je pomalejší ve srovnání s Preview Branch
• Validováno ve Windows Insider Program velkým množstvím uživatelů

• Poslední funkcionalita pro Windows jako upgrade
• Perioda vydávání je cca 2-3x za rok
• Měsíční aktualizace jsou vydávány jako cumulative packages

• Stávající Windows 10 systems on the Current Branch
• Podporovaný in place Upgrade pro nainstalovaný Windows OS
• Vydání provádí upgrade stávajících Windows 10

Přehled

Výhody

Předpoklady
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čas

 Funkcionalita běžně 
dostupná

 Uživatelé mají 
aktualizované funkce hned, 
jak jsou uvolněny po 
validaci

 Příležitost pro organizace 
otestovat nové 
funkcionality

 Bezpečnostní a jiné 
aktualizace jsou vydávány 
pravidelně



• Připraveno na běžné firemní nasazení
• Firmy dokáží zůstat aktuální (OS), ale umožňuje interní validaci
• Možnost fázovat interní nasazení

• Instalováno Deferred Current Branch
• Nasazení řízeno pomocí WU, WUB, WSUS, MDM nebo Configuration Manager
• Volitelné 8měsíční odložení při použití WSUS nebo Configuration Manager

Přehled

Výhody

Předpoklady

• Deferred Current Branch 
• Current Branch validována ve Windows Insider Program velkým množstvím uživatelů
• Validace vybranými systémy ve vaší organizaci
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CURRENT 
BRANCH FOR 
BUSINESS (CBB)

 Firemní zákazníci mohou začít s 
testováním přes Insider až po 
Current Branch

 Firemní zákazníci mohou počkat 
delší čas před nasazením nových 
vlastností až po jejich interním 
otestováníof time, testing and 
Ověření ve vlastním prostředí 
před nasazením

 V rámci defferal periody 
zůstávají vlastnosti a verze stejné

 Aktualizace a bezpečnostní 
aktualizace jsou doručovány 
pravidelně



• Existuje samostatné instalační médium pro Long-Term Servicing Branch
• První First Long-Term Servicing Branch vychází v čase uvolnění Windows 10 ve 2015
• Proběhne upozornění 3-6 měsíců před vydáním další Long-Term Servicing Branch

• Množství vydávaných verzí nižší nežli u Current Branch for Business
• Nové funkce vydané až s další Long-Term Servicing Branch
• Možný in-place upgrade z jedné Long-Term Servicing Branch na druhou
• Možnost přeskočit jeden Long-Term Servicing Branch release
• Podpora až 5+5 let (pozor na skylake policy)

• Pouze pro Windows 10 Enterprise Edition
• Software Assurance volitelné, bez SA není možný přechod
• Není k dispozic EDGE
• Opožděné získání nových funkcí, zákazník musí držet archiv verzí

Přehled

Výhody

Předpoklady
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Long Term Servicing Branch

Long Term Servicing Branch

Long Term Servicing Branch

 Aktualizace a bezpečnostní 
aktualizace jsou 
doručovány pravidelně

 Zákazníci s LTSB obdrží 
aktualizace až dalších 10 let

 Je možný přechod pomocí 
in-place upgrade mezi 
LTSB, nebo přeskočit jednu 
LTSB

 Zákazníci kompletně 
spravují aktualizace pomocí 
WSUS



Current Branch for 
Business (CBB)

Long Term Servicing 

Branch (LTSB)

Hromadný Upgrade přes WU 

Hromadný upgrade přes media

Možnosti

Přepnutí Pro na Enterprise

Pouze Pro



Windows Update

• Cloud

• Upgrade je 

instalovaný ihned, 

jak je uvolněný (v 

závislosti na 

throttling)

• Optimalizace 

doručení peer-to-

peer

• Jediná možnost pro 

Windows 10 Home

Windows Update for 

Business

• Cloud

• Upgrade může být 

odložený (defered)

• Používá obsah 

Windows Update 

(stahuje z 

internetu)

Windows Server 

Update Services

• On-Prem

• Upgrade je 

doručený po jeho 

schválení

• Obsah doručovaný 

z WSUS serverů

• Vyžaduje 

KB3095113

• Možné využití 

BranchCache

System Center 

Configuration 

Manager

• On-Prem

• Množství task 

sequence-based 

upgrades nebo

software update

• Obsah distribuován 

z ConfigMgr DPs

• Možná využít 

BranchCache



• Odkládá instalaci upgrade až o 8 měsícůPřehled

• Windows 10 Professional

• Windows 10 Enterprise

• Systémy pod správou přes Windows Update nebo Windows Update for Business , MDM

• Nevztahuje se na WSUS, Configuration Manager

Vztahuje se na

• Manuálně nastavené ve Windows 10 Settings application

• Centrálně nastavené přes Group Policy pokud je systém doménový

• Centrálně nastavené pomocí OMA-DM pro MDM-enrolled systems - OMA-URI for the CSP: 

./Vendor/MSFT/Update/DeferUpgrade

Jak?



If you are using WSUS or ConfigMgr, the setting doesn’t matter as much…

Computer Configuration -> Administrative 
Templates -> Windows Components -> 

Windows Update

Current Branch vs. Current Branch for Business
ČTĚTE POZORNĚ!

Enable this policy in order to defer upgrades for up to eight months.

You can also choose to delay updates for up to one month. If you do not delay 

updates, your PC will remain up to date with security updates as they become 

available.

If an issue arises with an update or upgrade, select "Pause Upgrades and 

Updates". This will delay updates and upgrades until the next monthly update 

or upgrade becomes available. Once a new update or upgrade it available, the 

value will go back to the previously selected option, re-enabling your validation 

groups.

Note: Definition updates will not be impacted by this policy.



• Referenční image by se měly aktualizovat, aby byl nasazován aktualizovaný systém

• Měsíční aktualizace mohou být do image přidány pomocí offline servicing

• Upgrade nemůže být instalován do Windows 10 image pomocíoffline servicing

• Pro upgrade, je nutné vytvořit nový referenční image

• Získejte poslední verzi volume license media a vytvořte nový referenční image

Přehled

Příprava 
referenčního 

image

Branch 

Update

Získat

NEW FULL 

CBB Media

Inject 

monthly 

updates do

WIM

“Image 

Factory”

Update 

Image

Store

Deploy nový

Image

• Nový image může být vytvořený až ve chvíli dostupného média

• Validace „branch update“ je prováděna před vytvořením nového média

• Aktualizované ovladače mohou být zapotřebí pro získání nových funkcí

Ke zvážení



• Vysoká míra kompatibility (>95%) mezi Windows 7, Windows 8/8.1 a Windows 10 u Win32 
Apps

• Kompatibilita webových aplikací minimalizována díky Internet Explorer 11 ve Windows 10

• Využijte data z vašeho prostředí pro validací AppCompat rizik

• Jak jsou měsíční aktualizace a service packy testovány nyní?

• Jaká jsou přípustná rizika při distribuci aktualizací a service packu?

• Co říkají historická data o poměru úspěšné/neúspěšné migraci?

Přehled

Přístup

Doporučení

• Prioritizujte aplikace pro testování

• Revidujte stávající procedury pro testování kompatibility, není nutná změna?

• Zvažte kompatibilitu aplikací / podporu aplikací při upgrade



Způsob Branch Obsah Servicing Nástroj Způsob nastavení

Windows 

Update for 

Business

 Current Branch

 Current Branch for 

Business

 Updates

 Upgrades*

 Windows Update  Group Policy, MDM nebo 

uživatel

On-Premises  Current Branch

 Current Branch for 

Business

 Long Term 

Servicing Branch

 Updates

 Upgrades

 Windows Server 

Update Services 

(WSUS)**

 Group Policy 

 WSUS konzole

 Task Sequence  Microsoft Deployment Toolkit

 System Center 2012 

Configuration Manager SP2 & 

a výše***

 Software Update 

Point

 System Center Configuration

Manager***



Zařízení zabezpečené a aktualizované

Snížení nákladů na správu zařízení

Rychlý přístup k posledním 
aktualizacím

MožnostiWindows Update for 
Business



• Zajištění aktualizovaných Windows 10 zařízení přímým řízeným připojením na Microsoft 
Windows Update service

• Možnost odložení o 0-4 týdny pomocí Group Policy nebo MDM

• ‘Pause update and upgrade’ dostupné, pokud byl nalezen problém v organizaci při 
testovacím nasazení

• Infrastruktura pro aktualizace neexistuje nebo nepodporuje Windows 10

• Zařízení se mohou připojit přímo ke službě Windows Update

• Možnost odložení (defer) upgrade 0-8 měsíců pomocí Group Policy nebo MDM

• Zařízení aktivovaná pomocí MAK jsou podporovaná při in-place upgrade

Updates

Přehled

Použití

Upgrades



• Dostupné pro zařízení

Windows 10 Pro

Windows 10 Education

Windows 10 Enterprise

• Aktualizace VS Upgrades

• Validation Groups

• Jak nasadit

• Integrace s nástroji

WSUS

SCCM

Windows Update for 
Business



Defer Upgrades and Updates

Computer Configuration 

Administrative Templates 

Windows Components 

Windows Update  Defer 

Upgrades and Updates

Delivery Optimization

Computer Configuration 

Administrative Templates 

Windows Components 

Delivery Optimization

















Wipe and Load (tradiční deployment)

In-Place upgrade

Provisioning

Windows 10 
Deployment

Z Windows 7, 8, 8.1

Nová zařízení

Již na Windows 10

In-Place Upgrade

Wipe & LoadProvisioning

Wipe & LoadIn-Place Upgrade

Wipe & Load

(LTSB)



Tradiční proces

• Záloha dat a nastavení

• Deploy (vlastní) OS image

• Inject ovladačů

• Instalace aplikací

• Obnova dat a nastavení

Stále možnost pro 

všechny scénáře nasazení

Windows upgrade se o to 

postará

• Zachování VŠECH dat, 

nastavení, aplikací, 

ovladačů

• Instalace (standardního) OS 

image

• Obnova všeho

Doporučené pro stávající 

zařízení (Windows 

7/8/8.1)

Provisioning

Nastavení nového zařízení

• Transformace na firemní 

zařízení

• Odebrání aplikací navíc, 

přidání firemních aplikací a 

nastavení

Nová možnost pro nové 

zařízení

In-PlaceWipe-And-Load



http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=526740

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=526740


Více na http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows-10/windows-easy-transfer-is-not-available-in-windows-10





http://www.optimalizovane-it.cz/deployment/user-state-migration-tool-usmt-5.0-jak-migrovat-uzivatelska-data.html

http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh824899.aspx

http://www.optimalizovane-it.cz/deployment/user-state-migration-tool-usmt-5.0-jak-migrovat-uzivatelska-data.html
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh824899.aspx
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HD

Family.jpg

Outlook.pst

Sales.pptx

File system
Hard link store

Family.jpg

Outlook.pst

Sales.pptx

Family.jpg Outlook.pst Sales.pptx

Target system



Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 8.1/10

Windows XP USMT 3 USMT 4 USMT 4, 5 USMT 5 Not supported

Windows Vista Not supported USMT 4 USMT 4, 5 USMT 5 Not supported

Windows 7 Not supported Not supported USMT 4, 5, “6.3” USMT 5, “6.3” USMT “10.0”

Windows 8 Not supported Not supported Not supported USMT 5, “6.3” USMT “10.0”

Windows 8.1 Not supported Not supported Not supported Not supported USMT “10.0”



Snadná cesta pro přechod na poslední verzi

Podporované přímé přechody z W7, 8, 8.1

Zachovává aplikace, ovladače a uživatelské 
nastavení

Ve srovnání s „Refresh“:

• Rychlejší - 30-60 minut u běžných 
upgrade

• Menší – velikost je běžné OS média

• Bezpečnější – snadný rollback při chybě

Kdy nelze použítIn-Place Upgrade



Běžící Win7, 8 or 8.1

Kontrola systému

Inventory aplikací

Inventory ovladačů

Kontrola kompatibility

Příprava WinRE

Down-level1

Minimální OS

Oba původní a nový jsou 
offline

Záloha down-level OS

Rozbalení nového OS

Příprava nového OS

Inject ovladačů

Část migrace

WinRE2

Specialize k hardware

Instalace ovladačů

Migrace aplikací

Ostatní migrace

OS nastavení

1st boot do OS3

Finalizace upgrade

Vítáme uživatele nazpět

OOBE

2nd boot do OS4

Ready Set Go Vítejte ve Windows 10



Zkontrolujte návratové kódy

• Nejsnazší způsob identifikace původu problému (root-cause)

The system does not pass the minimum requirements to install the update.0xC1900200

0xC1900204

0xC1900206

0xC1900208

0xC190020E

The system does not pass the requirements for desired migration choice.

The system does not pass the device scan to install the update.

The system does not pass the compat scan to install the update.

The system does not have enough free disk space.

Logy jsou umístěny v (záleží na fázi instalace) C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther:
• Setup*.log – detailní log, spousta detailu, velmi často složité najít původ problému

• *.xml – samostatné soubory s detaily o aplikacích, ovladačích,… které nejsou kompatibilní a brání upgrade



• Jazyky

• Jazyk podkladového systému musí být identický s jazykem systému použitým pro 
upgrade

• Dodatečné jazyky musí být znovu nainstalovány – je možné použít SETUP, který je 
nainstaluje

• Je možné změnit systémový jazyk v systému nebo image, aby byly identické, např. 
“Dism /image:E:\ /Set-UILang:en-US”, !! POUZE OFFLINE!!

• Šifrování disků

• Šifrování disků třetích stran musí být integrovány do instalačního médie
(DLL>WinPE+Image) – Je možné zařídit pomocí task sekvence, nelze pomocí 
servicing (WU, WSUS, ConfigMgr SUP)

• BitLocker je mnohem snazší



• Ovladače

• Grafických karet a Bluetooth nejsou migrovány během upgrade, ostatní 
ovladače mohou zůstatdrivers are not migrated during the upgrade, 
pozor na kompatibilitu

• Pokud jsou zapotřebí další ovladače, využijte SETUP, ale je nutné 
porozumět „driver ranking rules“ pro instalaci

• Dynamic Update

• SETUP bude chtít stahovat potřebné ovladače a cumulative update 
(které jsou integrovány při SETUP), a aktualizovanou databázi 
kompatibility aplikací – může být 500+MB na počítač

• Ne moc funguje s ConfigMgr nebo WSUS



• Velikost

• Ano, vyžaduje 3-4GB per PC (bez ohledu zdali je upgrade z 
Windows 7/8.1 nebo z Windows 10 na poslední branch)

• Může vygenerovat velkou I/O zátěž u persistent VDI

• Problémy s migrací

• Některá nastavení nejsou zmigrována korektně – využijte 
feedback přes Insider Program

• Aplikace In-box jsou přeinstalovány pomocí feature upgrades



• Ujistěte se s předstihem, že upgrade bude úspěšný

• Použijte SETUP.EXE /Auto Upgrade /Compat ScanOnly

/Quiet

• Zkontrolujte návratové kódy a XML soubory (výstupy)

• Je vyžadováno full media (včetně WIM souborů), tedy nestahujte a 
nespouštějte po LAN/WAN

• Více informací:

• http://blogs.technet.com/b/mniehaus/archive/2015/08/23/windows-10-
pre-upgrade-validation-using-setup-exe.aspx

http://blogs.technet.com/b/mniehaus/archive/2015/08/23/windows-10-pre-upgrade-validation-using-setup-exe.aspx


Windows Update

• Cloud

• Upgrade je 

instalovaný ihned, 

jak je uvolněný (v 

závislosti na 

throttling)

• Optimalizace 

doručení peer-to-

peer

• Jediná možnost pro 

Windows 10 Home

Windows Update for 

Business

• Cloud

• Upgrade může být 

odložený (defered)

• Používá obsah 

Windows Update 

(stahuje z 

internetu)

Windows Server 

Update Services

• On-Prem

• Upgrade je 

doručený po jeho 

schválení

• Obsah doručovaný 

z WSUS serverů

• Vyžaduje 

KB3095113

• Možné využití 

BranchCache

System Center 

Configuration 

Manager

• On-Prem

• Množství task 

sequence-based 

upgrades nebo

software update

• Obsah distribuován 

z ConfigMgr DPs

• Možná využít 

BranchCache



Vybalte hardware Aplikujte provisioning

package

Zařízení je připraveno 

pro použití



• “Bloatware” na nových počítačích

• Není snadná cesta odebrání, je složité začít používat typické retail PCs

• Complexity

• Windows ICD je „hrozivý“ pro IT generalists a dokonce pro IT pro

• Možnosti

• Spousty nastavení není pro organizace dostupné (např. security 
template settings)

• Následující verze ICD zjednoduší odebrání bloatware, zjednodušení – se 
zaměřením na „postačující na to dostat zařízení do spravovaného stavu“



Windows Imaging and Configuration Designer (WICD)
Windows 10 ADK component

Microsoft Intune, integrace SCCM, MDT

Co může být provisioned:







Windows XP  nebo 

Windows Vista

Staré 

soubory 

smazány

Nový OS 

image 

nahrán

Windows OS Image

Aplikace 

nainstalovány

Aplikace

Instalace 

ovladačů

Ovladače 

zařízení

Firemní doménaUživatelská data a 

nastavení

Připojení do 

domény

Uživatelská data a 

nastavení

Aplikace 

stavu 

uživatele

AUTOMATIZACE CELÉHO MIGRAČNÍHO PROCESU





Boot instalace

• bootstrap.ini

• Přihlášení k deployment 

share

MDT průvodce 

• customsettings.ini

• Modifikace 

unattended.xml a ts.xml

Start procesu

• sekvence úloh

• ts.xml

Instalace OS

• unattended.xml

• Modifikovaný v MDT

• Modifikovaný skriptem

Post install úkoly

• sekvence úloh

• ts.xml

Dokončení instalace

• customsettings.ini

• Zobrazení finální 

sumarizace procesu











Osvědčené postupy pro správu Windows 10 v 
organizaci







• Konfigurace nabídky Start

• Konfigurace obsahu z Internetu

• Konfigurace Windows Telemetry

• Správa aplikací pomocí PowerShell

• Správa zařízení s Microsoft Intune

• Správa aplikací Windows Store for Business









Windows Store for
Business

Centrální nákup pod kontrolou a správa 

aplikací

Smluvní akvizice aplikací a distribuce

Licence vlastněná organizací může být 

přiřazena jinému uživateli

Flexibilní možnosti distribuce

Snadné použití pro uživatele



Možnosti Možnost 1: Přiřazení licence aplikace na uživatele Možnost 2: Použití private store ve Windows Store Možnost 3: Integrace s nástroji pro správu

Ideální pro • Společnosti, které nepoužívají žádný nástroj pro 

správu aplikací

• Snadné přiřazení licence konkrétnímu uživateli

• Společnosti, které nepoužívají žádný nástroj pro 

správu aplikací

• Nechat na uživateli, které aplikace si nainstaluje

• Společnosti, které chtějí využít stávající nástroje pro 

správu namísto Windows Store for Business or 

private store page

• Nasazení ve složitějších prostředích na základě 

security groups, update management, atd.

Co mohou 

organizace

• Získat hromadně aplikace Acquire z Windows Store 

najednou

• Odeslat uživateli email s postupem instalace 

Windows Store app

• Zvolit, které aplikace ve Windows Store for Business 

budou uživateli zobrazeny

• Použít stávající nástroje pro správu a distribuovat 

aplikace a licence uživatelům

Co mohou 

uživatelé

• Stáhnout a instalovat Windows Store apps přiřazené 

organizací

• Zobrazit a instalovat aplikace z Windows Store for 

Business pořízené organizací

• Přístup do company-built portal1 zobrazit a 

instalovat Windows Store for Business apps 

vlastněné organizací

• Hledat a použít Windows Store for Business apps 

doručené na jejich zařízení

• 1 Možnosti se mohou lišit. Společnosti mají více možností jak implementují in-house app 

distribuci uživatelům

Contoso IT







Microsoft Intune

Web-based admin portál

Řešení pro Cloud-based management

Umožňuje uživateli zařízení dle jeho volby

Spravuje zařízení s mobilním OS až po plnohodnotné OS

Správa mobilních aplikací (MAM)

Napomáhá zabezpečení dat vč. Emailu, OneDrive for

Business

Nevyžaduje on-premises infrastrukturu

Možná integrace se stávajícím SCCM

Umožňuje spolupráci s Azure Directory Services anebo 

on-premises Active Directory



Správa mobilních 
aplikací

PC managementSpráva mobilních 
zařízení

ITUser

Microsoft Intune



Jednotná správa zařízení – z pohledu IT

IT Single Admin
Console

Android

Windows 8 RT

Windows 8.1

Windows 10 

Windows 10 Mobile 

Windows Phone 8.1

iOS

Mac OS X

Počítače s Windows

(x86, x64, Intel SoC), 

Windows to Go

Windows Embedded

Linux and UNIX

System Center 

Configuration 

Manager



IT může publikovat přístup k firemním zdrojům 
pomocí Web Application Proxy v závislosti na 
zařízení a uživatelské identitě. Multi-factor 
authentication může být použita pomocí 
Microsoft Azure Active Authentication

Uživatelé mohou
REGISTROVAT BYOD pro 
sign-on a přistupovat k 
firemním datům pomocí 
Workplace Join. Jako součást 
je instalovaný certifikát na 
zařízení

Uživatel provádí ENROLL devices který 
konfiguruje zařízení do správy Microsoft 
Intune. Uživatel může využít Company 
Portal pro snadný přístup k firemním 
aplikacím.

Součástí registrace je vytvořen 
nový device object v Active 
Directory Federation Services 
(AD FS), vytvořeno propojení 
mezi zařízením a uživatelem.

Data z Microsoft Intune 
synchronizovány s Configuration 
Manager, který poskytuje 
jednotnou správu přes on-
premises a cloud

Registrace zařízení

Workplace Join*

* Windows Phone se nemohou připojit k Workplace 

Join nebo použít Work Folders



Kategorie Vlastnost Exchange 
ActiveSync

MDM for 
Office 365

Microsoft Intune
(pouze cloud)

Intune + 
ConfigMgr 

(hybrid)

K
o

n
fi

g
u

ra
ce

za
ří

ze
n

í

Inventory mobile devices that access corporate applications ● ● ● ●

Remote factory reset (full device wipe) ● ● ● ●

Mobile device configuration settings (PIN length, PIN required, lock time, etc.) ● ● ● ●

Self-service password reset (Office 365 cloud only users) ● ● ● ●

O
ff

ic
e
 3

6
5
 

Provides reporting on devices that do not meet IT policy ● ● ●

Group-based policies and reporting (ability to use groups for targeted device configuration) ● ● ●

Root and jailbreak detection ● ● ●

Remove Office 365 app data from mobile devices while leaving personal data and apps intact (selective wipe) ● ● ●

Prevent access to corporate email and documents based upon device enrollment and compliance policies ● ● ●

P
re

m
iu

m
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
 

m
o

b
il
e
 d

e
v
ic

e
 &

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

a
p

p
 m

a
n

a
g

e
m

e
n

t

Self-service Company Portal for users to enroll their own devices and install corporate apps ● ●

App deployment (Windows Phone, iOS, Android) ● ●

Deploy certificates, VPN profiles (including app-specific profiles), email profiles, and Wi-Fi profiles ● ●

Prevent cut/copy/paste/save as of data from corporate apps to personal apps (mobile application management) ● ●

Secure content viewing via Managed Browser, PDF Viewer, Image Viewer, and AV Player apps for Intune ● ●

Remote device lock via self-service Company Portal and via admin console ● ●

S
p

rá
va

 P
C

Client PC management (e.g. Windows 8.1/10, inventory, antimalware, patch, policies, etc.) ● ●

PC software management ● ●

Comprehensive PC management (e.g. Group Policy, login scripts, BitLocker management, virtual desktop and 

power management, custom reporting, etc.) ●

Windows Server/Linux/UNIX/Mac OS X support ●

OS deployment and imaging ●





Windows 10 a bezpečnost
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Intune

Azure Rights 

Management and 

Secure Islands

Řízení uživatelů, 
zařízení a aplikací

Včasná detekce 
problémů a jejich 

analýza

Ochrana dat, 
kdekoliv

Rozšíření centralizované 

bezpečnosti na vaše cloudové 

SaaS aplikace

Správa identit a hybridní scénáře, 

ochrana proti útokům na identitu

Advanced Threat Analytics

Microsoft Cloud App Security

Azure Active Directory 

&Identity Manager

Správa 
počítačů a 

zařízení

SCCM



Identita

Aplikace

Zařízení

Data



Simplify deployment
• Azure AD Join with Intune auto 

enrollment

• Deliver custom terms and 

conditions at enrollment

• Provisioning packages and  

profiles for bulk enrollment

• In-place upgrade to Windows 10 

with ConfigMgr

• Bulk enroll devices

Unify device 

management
• Intune integration with 

ConfigMgr to manage all devices 

in the environment

• New in ConfigMgr:

• Faster and easier 

ConfigMgr updates

• Windows 10 servicing

• On-premises MDM

Configure Windows 10 
• Expanded MDM settings

• Per-app VPN

• Microsoft Passport policies 

and certificates 

• Windows Universal and Win32 apps

• Support volume purchase of apps

Manage and protect
• Corporate data leakage prevention 

through enterprise data protection 

(EDP) policies

• RMS integration for securing 

shared documents/files

• Device Guard and AppLocker policies

• Advanced conditional access policies

• Integration with Windows Health 

Attestation Service (HAS)

• Revoke access, selective wipe, audit

User IT





Ochrana zařízeníOchrana informacíOchrana identity

Přístup Windows 10 k zabezpečení
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Looking for you…

11:23

12 13

Thursday, June 23, 2016



Hello Jan!

11:23

12 13

Thursday, June 23, 2016

Windows Hello
Nabízí spolehlivou autentizaci nejen do 
Windows
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BitLocker API’s





UEFI je důležité
Default UEFI/GPT drive partitions

Disk 0



<ImageInstall>

<OSImage>

<InstallTo>

<DiskID>0</DiskID> 

<PartitionID>4</PartitionID

</InstallTo>

</OSImage>

</ImageInstall>

<ImageInstall>

<OSImage>

<InstallTo>

<DiskID>0</DiskID> 

<PartitionID>3</PartitionID> 

</InstallTo>

</OSImage>

</ImageInstall>

Disk 0

System MSR Windows

Disk 0

System MSR Windows Recovery Image
WinRE

tools



Disk 0

System MSR Windows



Disk 0

System MSR Windows Recovery Image
WinRE

tools



Secure Boot
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• Unikátní pro každý počítač

• Náhodně (leč řízeně) generována

• Uložená bezpečně do Active Directory





GPO Framework

Ad
m

Pw
d.

dl
l

Sc
eC

li.
dl

l

...

Computer account in AD

Admin password

Pwd Expiration Time

...

...

Active Directory

  Managed machine  

Support staff





Advanced Threat
Analytics

Chrání hlavní

perimetr

Složité

Náchylnost na 

False positive

V případě odcizení 

uživatelských credentials a 

útočník je v síti, ostatní 

poskytují omezená řešení / 

ochranu

Úvodní instalace, ladění, 

tvorba pravidel a baselines

zabere spoustu času

Velké množství reportů 

denně s velkým 

množstvím false-positive, 

což vyžaduje další čas pro 

analýzu

Tradiční

řešení



Rychlá detekce s 
Behavioral 
Analytics

Rychlá adaptace na 
chování prostředí

Zacíleno na 
důležité za použití 

Attack timeline

Zásadní snížení 
false positives

Není nutné vytvářet 

pravidla a politiky, 

nasazovat agenty nebo 

sledování velkého množství 

logů. Veškerá inteligence 

pro analýzu je v ATA 

obsažena a neustále se 

„učí“.

ATA se neustále učí z 

organizační entity 

(uživatelé, zařízení) a 

upravuje sebe sama aby 

reflektovala změny.

Časová osa útoku je 

snadno srozumitelná, 

zobrazující i kroky 

vedoucí k nápravě. 

Zobrazeny jsou 

informace “who-what-

when-and how”.

Alert vzniká pouze 

jednou při podezřelé 

aktivitě a jsou 

agregovány na základě 

kontextu.





Nenormální chování
 Anomalous logins

 Remote execution

 Suspicious activity

Bezpečnostní problémy a rizika

 Broken trust

 Weak protocols

 Known protocol vulnerabilities

Škodlivé útoky

 Pass-the-Ticket (PtT)

 Pass-the-Hash (PtH)

 Overpass-the-Hash

 Forged PAC (MS14-068)

 Golden Ticket

 Skeleton key malware

 Reconnaissance

 BruteForce

 Unknown threats

 Password sharing

 Lateral movement



Analýza1 Po instalace:

• Jednoduchý, neintruzivní port mirroring

kopíruje veškerý síťový provoz k Active 

Directory

• Zůstává nezjistitelné pro útočníky

• Analyzuje veškerý síťový provoz k Active 

Directory

• Sbírá relevantní události ze SIEM a 

informace z Active Directory (event log, 

členství ve skupinách a další)



ATA:

• Automaticky zahajuje učení a profilaci 

chování entity

• Identifikuje běžné chování entit

• Učení je kontinuální proces pro získání 

aktuálních informací o uživatelích, 

zařízeních a zdrojích

Učení2

Co je entita? 

Entita reprezentuje uživatele, zařízení nebo 

zdroj





Windows Store
for Business

Azure RMS




