MICROSOFT INTUNE SOLUTION
ATS Teconomy implementeert Windows Microsoft Intune en distribueert bedrijfsapplicaties en apps
op een veilige manier naar Windows 10, Apple IOS en Android. Maak ook optimaal gebruik van de
mogelijkheden van Microsoft Azure, Office 365 en Microsoft Intune en voorzie uw mobile devices
vanaf elke locatie op een veilige manier van bedrijfsapplicaties of apps vanuit de Cloud.

Deze innovatieve en kostenbesparende manier van distributie van
applicaties of apps op mobiele apparaten op de verschillende
platformen (Windows, IOS of Android) kan volgens Bas Broeren,
Division Manager van ATS Teconomy, eenvoudig worden
gerealiseerd. Met de huidige functionaliteit van Azure, Office 365
en Microsoft Intune kunnen mobile devices goed en veilig worden
voorzien van bedrijfsapplicaties. Zelfs met een on-premise MS
System Center Configuration Manager is het beheren van devices
of het distribueren van applicaties naar on-premise en/of
mobiele devices mogelijk; de zogenaamde Hybrid vorm.
UITDAGING
In steeds meer organisaties wordt door medewerkers, locatie
onafhankelijk, gebruik gemaakt van verschillende apparaten voor
het uitvoeren van werkzaamheden. Deze nieuwe manier van
werken, of het nu gaat om Bring your Own Device of Choose your
Own Device concepten, kan een behoorlijke uitdaging vormen.
Want:
• Hoe krijg ik de bedrijfsapplicaties op de verschillende platformen
Windows, IOS of Android- beschikbaar?
• Hoe kan ik de devices inzichtelijk maken?
• Is dit allemaal wel veilig?
• Wat kan een IT-medewerker inzien?

Intune Flow

• Wat doe ik als een apparaat wordt gestolen of een
medewerker uit dienst gaat?
ATS Teconomy heeft deze vragen getoetst en uitgewerkt naar

instellingen of VPN configuratie. Ook de “verouderde”

een pasklare oplossing.

IT infra kan nog steeds worden beheerd en voorzien
van bedrijfssoftware. Dit kan door een Microsoft Intune

OPLOSSING

of in geval van een Hybrid oplossing de System

Op basis van onderzoek en diverse testfases is

Center Configuration Manager agent te installeren

ATS Teconomy van mening dat de mobile device management

en te gebruiken.

(MDM) van Microsoft Intune in combinatie met Office 365 en Azure
een prima antwoord biedt op bovenstaande vragen.

VOORDELEN
Een groot voordeel van Microsoft Intune is dat het

Na inschrijving van de devices in Intune worden deze zichtbaar

aansluit op bestaande Microsoft-producten zoals

in de portal. Zodra bedrijfsapplicaties en/of apps via de

System Center Configuration Manager. Daarnaast is

Microsoft Intune beheer portal zijn toegevoegd kunnen deze

Microsoft Intune eenvoudig te implementeren omdat

via het bedrijfsportaal (company portal)

het een Cloud oplossing is. De ontwikkelingen van

worden geïnstalleerd op het Windows 10, Apple IOS of Android

Microsoft Intune staan niet stil. Updates en extra

device, om zo de bedrijfsgegevens beschikbaar te stellen.

functionaliteiten worden periodiek vrijgegeven door

Dit kan zowel geforceerd als op aanvraag. De configuratie

Microsoft. Ook is er geen installatie of upgrade pro-

instellingen zorgen ervoor dat het device wordt voorzien van

cedure nodig. Er is dus weinig of geen onderhoud

de juiste instellingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan e-mail

noodzakelijk.

MICROSOFT INTUNE SOLUTION
Het licentiemodel van Microsoft Intune is per gebruiker.
Hierdoor is het snel en eenvoudig om gebruikers toe te voegen
of juist te verwijderen.
KOSTENBESPARING
Microsoft Intune is eenvoudig te installeren en te beheren.
De praktijk wijst uit dat er voor vrijwel elke organisatie een
onderdeel van Windows Intune te benoemen valt dat direct een
knelpunt oplost, gecombineerd met een kostenbesparing op het
beheer. Beheerders kunnen zich weer focussen op de eindgebruiker
in plaats van op het onderhouden van software.

MDM Configuratie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Microsoft Intune
uw organisatie kan bieden?
ATS Teconomy heeft een representatieve demo opstelling
geïnstalleerd die als basis kan dienen voor een Microsoft Intune
advies en uitrol op maat.

Mobile Application Management

One console. One set of APIs. Limitless possibilities.
Intune offers you more flexibility than ever before to manage and secure your enterprise.

New Intune on Azure

Microsoft Graph API
Windows PowerShell

https://ms.portal.azure.com/
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Manage Intune from the
modern portal

PS C: \> Manage and automate
Intune, Azure AD, Office 365 and
other Microsoft services with
PowerShell, Python, and more.
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Automate
management
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Partners &
resellers can
integrate with
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specific offerings

Manage EMS workflows
alongside Intune

Built to meet the evolving needs of your enterprise
Redesigned architecture for
scalability, resiliency, global
availability, and security

Delivered from the cloud
and always up-to-date

Microsoft
Intune
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Connect to PowerBI and
other reporting platforms

FastTrack and 24/7
support included with
every subscription

Learn more at microsoft.com/intune

Integratie binnen de Azure portal
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