EMELJRE ÚJ SZINTRE
A VÁLLALATI EGYÜTTMŰKÖDÉST
INTELLIGENS
FELHŐSZOLGÁLTATÁSOKKAL
8 megoldás a Microsoft portfóliójából a modern
és biztonságos munkavégzés támogatására

Nincs vállalat, amelynek eredményességén ne javítana az alkalmazottak termelékenységét

és elégedettségét növelő, a zökkenőmentes és korlátlan kommunikációt eredményező, a

rendszerek és adatok biztonságát garantáló megoldáscsomag. Ilyen a Microsoft intelligens

felhőszolgáltatásait összesítő, platformfüggetlen portfóliója, amelyben minden felmerülő
igényre találni megnyugtató választ. Legyen az egész világ a cége telephelye – helyezze át
on-premise informatikai eszközeit a felhőbe!

Az elmúlt másfél év minden cég számára ugyanarról szólt: a koronavírus-járvány által támasztott kihívásokhoz való alkalmazkodásról, eközben a termelékenység és az elégedettség növeléséről, természetesen biztonsági kompromisszumok nélkül. Aki tehette, előremenekült, fejlesztett, modernizált, automatizált, hiszen a pandémia végérvényesen bebizonyította, hogy ez jelenti
a jövőt a kkv-szektortól kezdve az enterprise méretű vállalatokig. Ezt az igényt elégítik ki a
Microsoft Modern Workplace megoldásai, amelyek alkalmasak a korlátok leküzdésére.

Távoli munkavégzés – kompromisszumok nélkül
Külön meg kell jegyeznünk, hogy a Modern Workplace elnevezés a pandémia idején tovább
egyszerűsödött, azaz nyugodtan jellemezhetjük a
szolgáltatáscsomagot a Modern Work szókapcsolattal. A helyhezkötöttség, amely egy haladó szellemű vállalat esetében eddig is rugalmasan volt
értelmezhető, gyakorlatilag megszűnt, a távoli
munkavégzés, a home office több szektorban is
végérvényesen átvette a helyét – a Modern Workplace kiváló megoldást nyújt arra, hogy a munkavállalók kompromisszumok nélkül dolgozhassanak. Ehhez önfenntartó informatikai infrastruktúrá-

Segít a Qualysoft

A nemzetközi Qualysoft Group 1999-ben alapított
vállalat, amely független IT-tanácsadóként és szolgáltatóként testreszabott, innovatív, rugalmas
megoldásokat kínál ügyfeleinek. Több mint 500
szakember áll partnereink rendelkezésére Középés Kelet-Európában, így például Magyarországon,
akik évtizedes tapasztalatuknak, szaktudásuknak
és elkötelezettségüknek köszönhetően garantálják
a projektek sikerét. A Microsoft Modern Workplace
megoldásaival ügyfeleink felhasználói bárhonnan,
bármikor elérhetik a vállalati szolgáltatásokat, így
növelve a produktivitást. A szolgáltatáscsomag

ra, valamint az ehhez kapcsolódó, számon tartható
költségekre van szükség. A Microsoft Modern Workplace pontosan ezt biztosítja: a felhőszolgáltatásokban végtelen potenciál rejlik, a Qualysoft szakemberei pedig segítenek ennek kiaknázásában.
Ez egy igazi multiplatform, amelynek lényege,
hogy minden elérhető felületről, azaz az okostelefonokról, táblagépekről, Linuxról és Windowsról is
hatékonyan kezelhető, így nagyobb szabadságot
biztosít az alkalmazottaknak.

biztosítja a csapatok folyamatos, zökkenőmentes
kommunikációját és együttműködését, mindezt az
adatbiztonsági szempontok maximális betartása
mellett. A Qualysoft szakemberei segítséget nyújtanak mind a megfelelő bevezetési módszertan
megtalálásában, mind a technológiai implementációban. Az együttműködés során megvizsgáljuk a
fennálló állapotot, felmérjük az igényeket, majd
közösen kiértékeljük a kapott eredményeket, ezt
követően pedig javaslatainkkal és ajánlásainkkal
segítünk az adatvagyon megvédésében.

Ügyfeleinknek szoros együttműködés mellett rugalmas problémamegoldást nyújtunk a Microsoft intelligens felhőszolgáltatásaival! Ismerkedjünk meg tehát a Teams, a SharePoint Online, az Office 365, a Windows 10, az Enterprise Mobility + Security, az Endpoint Management, a
Defender for Endpoint és az Azure előnyeivel, lehetőségeivel.

1. Biztonságos munkavégzés
bárhonnan, bármikor – Microsoft Teams
Csúcsszínvonalú home office

Nem túlzás: munkahelyek millióit mentette meg a
Microsoft Teams a koronavírus-járvány alatt azzal,
hogy lehetővé tette a magas színvonalú home
office-t, illetve a videóalapú kapcsolattartás kiterjesztését. Az üzleti kommunikációs platform azonban nem csupán a pandémia idején nyújthat kiemelkedő előnyöket vállalatának, „békeidőben” is rugalmasabbá, helytől és időponttól függetlenné teheti a

Valós idejű kommunikáció

Becslések szerint egy modern vállalatnál már
minden negyedik alkalmazott távolról dolgozik,
ráadásul a dolgozók jelentős része idejének 80
százalékát együttműködésre épülő munkával tölti –
ez a felépítés megköveteli az átlátható, felhasználóbarát, valós idejű kommunikációt. A Microsoft
Teams segítségével gördülékennyé válik a közös
munka a csapattagokkal és partnerekkel. Nem jelent

Magasabb szintű szolgáltatás

A Teams előnyei nem csak a vállalat mobilizációjához használhatók fel, de beépíthetők az ügyfelekkel
való kapcsolattartásba is. Igazán innovatív az a cég,
amely lehetőséget biztosít üzleti partnereinek, hogy
teljes mértékben kihasználják az együttműködési
megoldásokat, amelyeket az új munkamódszerek
nyújtanak. A Teams testre szabható megközelítést

kapcsolattartást. A Microsoft Teams integrálja az
embereket, a tartalmat és az eszközöket, hogy a
dolgozók továbbra is hatékonyak maradjanak,
bárhol legyenek. Az eszköz válasz a globalizációra,
hiszen a vállalkozások egyre mobilabbá, kiterjedtebbé, szociálisabbá válnak, egyúttal kiterjeszti a növekedési lehetőségeket.

gondot az online értekezleteken való részvétel, a
videóhívásra épülő tárgyalások megtartása, vagy
éppen a megosztott fájlokon és dokumentumokon
történő valós idejű együttműködés és az alkalmazásintegráció. A Microsoft Teams további előnye, hogy
egyaránt elérhető asztali számítógépeken, illetve
Android- vagy iOS-alapú okostelefonokon.

kínál, magasabb szintre emeli az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatást. Az integrált és azonnali üzenetküldés, a projektalapú felhőmigráció, a videókonferencia lehetősége, a biztonságos telefonálást és online
értekezletet elérhetővé tévő megoldások kihasználása csakis a vállalaton múlik!

2. Együttműködési opció a belső folyamatok
támogatására – Microsoft SharePoint Online
Racionalizálható, hatékonyabb munkavégzés
Kifejezetten a csoportmunka támogatása, a fájlok
megosztása és a weboldalak közzététele a Microsoft
SharePoint Online küldetése, a szoftvercsalád
minden tagja ezt támogatja. Előnye, hogy minden
fájlmegosztás a felhőben történik, az egyes felületeken pedig egyszerre többen is dolgozhatnak ugyan-

Automatizálható feladatkiosztás
A SharePoint Online segítségével pofonegyszerű a
közös naptárak vezetése, így átláthatóvá, követhetővé válik, melyik munkavállaló hol található, illetve
mikor lesz szabad kapacitása. A megoldás az Office
integrációjával megosztott naptárként is üzemeltethető az Outlookban, ahol közvetlenül szerkeszthető-

Hasznos kiegészítőfunkciók

A belső folyamatok támogatására kiváló opció a
közös névjegyzék, amely rendszerezi és központosítja a vállalati ügyfélinformációkat. A dokumentumtárak hasonló célt szolgálnak: a közös használat
esetén a platform megvalósítja az egyszerű elérést
és szerkesztést, eközben a szerkesztési ütközések
megelőzésére lehetőség van a fájlok kivételére,

azon a dokumentumokban, különböző eszközökön,
különböző helyekről. A SharePoint alkalmazásokkal
számos üzleti és operatív folyamat egyszerűsíthető,
racionalizálható, ezáltal a munkavégzés hatékonyabbá, profitábilisabbá tehető.

vé válik. Szintén fontos a közös feladatlisták vezetése: ezzel az alkalmazottak magukhoz rendelhetik a
felmerülő teendőket, azaz automatizálható a teljes
feladatkiosztás, valamint egyszerűsíthető ennek
követése.

majd beadására. A faliújságban egyszerűen közzétehetőek a friss hírek és bejelentések, a vitafórum a
vállalaton belül biztosít egyszerű felületet az eszmecserére, a felmérések a felhasználók visszajelzéseit,
elégedettségét monitorozzák, a workflow pedig segít
a komplex munkafolyamatokat igénylő feladatok
elvégzésében.

3. Ismert és kedvelt alkalmazások,
kulcsrakészen – Microsoft Office 365
A legproduktívabb felhős megoldás
A Microsoft Office olyan programcsomag, amelyet
senkinek sem kell bemutatni, aki valaha használt
számítógépet. A világ legproduktívabb felhős megoldásának tartott Office 365 ehhez kapcsolódóan üzleti
hatékonyságot növelő szolgáltatás, ami jobb és gyorsabb együttműködést tesz lehetővé. A kulcsszó
ebben az esetben is a felhő, hiszen így a munkatár-

Felesleges költségek nélkül

Az Office 365 kínálata széles: kezelhetünk táblázatokat, szövegeket, prezentációkat, kiadványokat,
e-maileket, adatbázisokat. A legnépszerűbb programok: Access, Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint,
Publisher, Word. Viszont nem feltétlenül van szüksé-

Automatikus frissítések

Az Office 365 folyamatosan fejlődik, a frissítések
automatikusan megtörténnek – ez egyrészt garantálja az időtállóságot, betömi az esetleges biztonsági
réseket, másrészt lecsökkenti az IT-részleg feladatait. Fontos, hogy egy innovatív vállalat mindig a
legfrissebb verziót használja, hiszen a digitalizáció
világában szinte napról napra megjelenik valami

sak bárhonnan és bármilyen eszközről dolgozhatnak, ennek biztonságát részletesen kidolgozott,
többlépcsős védelmi rendszer garantálja. Ide tartoznak a biztonsági mentések, amelyek egyszerre több
másolatot készítenek, ezeket pedig a felhőben,
illetve on-premise is tárolják.

ge a cégének mindenre – a Qualysoft segítségével
pontosan meghatározható, hogy az adott vállalat
mely programokat tudja kihasználni a működés
modernizálására.

újdonság, amelyekből az új verziók igyekeznek a
leghasznosabbakat beépíteni. Hogy csak néhány
példát emeljünk ki: a legújabb Excelben már elérhetőek a döntéstámogató eszközök, a Word dokumentumból közvetlenül indítható hanghívás, továbbá az
Office 365 szolgáltatásaival megvalósítható a weben
keresztül közvetített prezentáció.

4. Kiforrott operációs rendszer,
menedzsmentfunkciókkal – Microsoft Windows 10
A legismertebb operációs rendszer
A Windows, mint a világ legnagyobb szoftvervállalata, a Microsoft által kiadott operációs rendszer 1985
óta bizonyít felhasználói szinten és a vállalati informatika kiszolgálásában. A legújabb verzió a Microsoft Windows 10, amely az új interakciós módoknak
köszönhetően képes biztosítani a mindig hatékony
munkavégzést céges szinten. Elérhető magyar nyel-

Hatékony munkakörnyezet

A Windows 10 a valaha volt legbiztonságosabb
Windows, így átfogó megoldást nyújt az adatok
védelmére. A Windows 10 Pro esetében ugyanez a
megállapítás igaz, emellett az operációs rendszer
leegyszerűsíti az identitás-, eszköz- és alkalmazáskezelést, így kapacitást szabadít fel. Az informatikai
infrastruktúra felismerésen alapuló felügyeletével a
cég mindenre fel lesz készülve, a Windows 10 haté-

Zökkenőmentes működés

Ami az extra funkciókat illeti, a távoli asztal alkalmazásával feloldható a virtuális gép, ezáltal egy munkatárs bármilyen eszközről hozzáférhet a fájljaihoz,
mappáihoz és alkalmazásaihoz, ehhez csupán internetre lesz szüksége. A Windows működésébe eredményesen beilleszthető az összes intelligens

ven, így egyértelmű felhasználási felületet biztosít,
amit a felhasználóbarát, egyszerű kezelhetőség is
támogat. Az operációs rendszer kifejezetten vállalatok részére kifejlesztett, bővített kiadása a Windows
10 Pro, ami egységnyi idő alatt hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

kony munkakörnyezetet biztosít az egész szervezet
számára. Mivel a rendszer beépített szolgáltatásokkal rendelkezik az adatok, az eszközök és az emberek védelmére, így az üzleti információk és a
személyazonosítók akkor is biztonságban tudhatók,
ha egy fizikai eszköz elveszik, vagy éppen ellopják
azt.

felhőszolgáltatás, amelyet a Microsoft szolgáltat,
ezáltal zökkenőmentes munkafolyamat hozható
létre. Az operációs rendszer biztosítja, hogy a dolgozók virtuálisan együttműködjenek anélkül, hogy
veszélybe kerülne az adatvédelem és a biztonság.

5. Intelligens, integrált felhőalapú kiberbiztonsági
megoldás – Microsoft Enterprise Mobility + Security
Az intelligens platform

Többször kiemeltük már a biztonságot, ami nélkülözhetetlen egy informatikai szolgáltatásokat használó
vállalat számára. A Microsoft minden termékét
ennek szellemében alkották meg, akad azonban
olyan, amelynek kifejezetten ennek garantálása a
főfeladata: ez az Enterprise Mobility + Security,

Főszerepben az adatbiztonság

Napjainkban, amikor a távmunka nem opcionális
választás, hanem kötelezően alkalmazandó újítás,
rengeteg kihívás rejlik az ehhez szükséges informatikai háttér megteremtésében, illetve biztonságossá
tételében. Soha nem volt még ennyire fontos, hogy
egy vállalat megvédje magát a behatolástól, az információk kiszivárgásától, azaz hogy a céges adatok
és a hardver is biztonságban legyen. Az EMS

Kiterjesztett, felerősített funkciók
Az Enterprise Mobility + Security felerősíti, növeli a
Windows 10 és az Office 365 biztonsági funkcióit, és
képes kiterjeszteni azokat a nem a Microsoft által
biztosított beruházásokra. Értékes része a szolgáltatásnak az Azure Advanced Threat Protection
felhőalapú biztonsági megoldás, amely a speciális
fenyegetések, feltört identitások és rosszindulatú

röviden az EMS. Ez egy intelligens mobilitáskezelési
és biztonsági platform, amely megvédi és biztosítja
a szervezetet, valamint lehetővé teszi az alkalmazottak számára a rugalmasabb munkavégzést,
legyen szó akár Windows, akár Android vagy iOS
operációs rendszert használó eszközről.

mindent megvalósít, ami a biztonságos távmunkához szükséges – költséghatékonyan, bővíthetően,
minimális erőfeszítéssel. A szolgáltatás segítségével egy cég bárhol, bármikor elérheti az üzleti információkat, a többszintű biztonsági funkciókkal, valamint a GDPR-nak történő teljes megfeleléssel tárolhatja és kezelheti adatait, megvédve azokat az
illetéktelen hozzáféréstől.

belső műveletek azonosítására szolgál, a Cloud App
Security, amely elemzéseket ad a kiberfenyegetések azonosításához és leküzdéséhez az összes
felhőszolgáltatásban, illetve az Azure Active Directory, amely segít megóvni a felhasználói adatokat,
illetve biztonságosan összekapcsolni az embereket
az alkalmazásokkal.

6. Teljes körű végpontkezelés
– Microsoft Endpoint Management
Egységes végpontkezelés

Végpontbiztonsághoz, eszközkezeléshez, valamint
intelligens felhőműveletekhez találták ki a Microsoft
Endpoint Managert. Segítségével a vállalati adatokhoz való hozzáférés egyszerűen szabályozható és
kontrollálható a különböző eszközökön. A felhőalapú
felügyeleti eszköz a mobileszközök és operációs
rendszerek kezelését biztosítja, célja pedig, hogy
megoldja a vállalati és a BYOD (bring your own

device) berendezések egységes végpontkezelését
az adatok védelme érdekében, kiterjesztve ezt a
Microsoft Azure felhőalapú szolgáltatásaira. Elérhető az automatikus patch management, illetve az
alkalmazások telepítése és törlése. Bevezethető
általa a munkahelyi adatok védelmében, az adatokra
épülő javaslatok alapján a titkosítás, a víruskeresés,
a tűzfal és egyéb biztonsági technológia is.

Maximalizált informatikai eredményesség
A megoldás a felhőalapú működésre való áttérés
bármely pontján segítséget nyújthat a vállalatok
számára, ugyanis a meglévő folyamatok megszakítása nélkül képes biztosítani, telepíteni és kezelni az
összes felhasználót, applikációt és eszközt, azonnal
teljes felügyelettel véd a veszélyforrások ellen.
Segítségével egyszerűbb lesz, minimális infrastruktúrával és költséggel elvégezhető az automatizált

jogosultságkiosztás, a konfigurációkezelés, a szoftverfrissítés, illetve felügyelhetővé válik az összes
végpont a helyszínen és a távolból, vállalati és saját
tulajdonban lévő asztali, illetve mobileszközökről. Az
integrált végpontelemzéssel proaktívan javítható a
felhasználói élmény, maximalizálható az informatikai eredményesség, csökkenthető az ügyfélszolgálati költség.

Nagy segítség a Windows Autopilot
Az Endpoint Manager része a felhőalapú egyesített
kezelésért felelős Intune, a helyszíni és felhőalapú
kezelést összehangoló Endpoint Configuration
Manager, az új eszközök egyszerűsített üzembe
helyezését, alaphelyzetbe állítását, illetve akár más
célra történő felhasználását szolgáló Windows

Autopilot, a számítástechnikai veszélyforrásokkal
szembeni végpontvédelmet garantáló Microsoft
Defender, illetve az identitások kezelésére és védelmének biztosítására szolgáló univerzális platform,
az Azure AD.

7. Incidensmenedzsment előrejelző funkciókkal
– Microsoft Defender for Endpoint
Automatikus vizsgálat, gyors reagálás

Említésszinten már felmerült a Microsoft Defender
for Endpoint, amely a végpontvédelmet szolgálja,
ám érdemes elmélyedni a szolgáltatás előnyeiben.
Ez tulajdonképpen egy felhős intelligenciával
működő megelőzővédelem, amely automatikus
vizsgálatainak köszönhetően gyors reagálásra
képes az incidensekkel szemben, illetve reagál is
ezekre. A Defenderen keresztül részletes elemzé-

Holisztikus megoldás

A holisztikus, felhőalapú végpontbiztonsági megoldásként működő Microsoft Defender for Endpoint
kiemelkedő átláthatóságot nyújt, amellyel szintet
lehet lépni a biztonság területén: a központ a kiterjedt rendszerekben is mindössze percek alatt képes
eljutni a riasztástól a szervizelésig. Ennek elérése
érdekében a platform része a biztonsági rések,

sek érhetőek el a fájl nélküli és fájlalapú veszélyforrásokról, mélyebb betekintés kaphatunk például a
zsarolóvírusokról és az adathalászati trendekről. A
felhős megoldás esetében nincs szükség további
telepítésre és infrastruktúrára, így elkerülhetőek a
késésből és frissítések kompatibilitásából eredő
problémák, azonnal azonosíthatóak a kritikus
veszélyforrások.

illetve helytelen konfigurációk kockázatalapú kezelése és értékelése, a támadási felületek csökkentése,
a viselkedésalapú, újgenerációs védelem, a végponti észlelés és reagálás, az automatikus kivizsgálás
és szervizelés, a sokoldalú alkalmazásprogramozási
felületek (API) és az egységes biztonságfelügyelet.

Tevékenységelemzés, gépi tanulás

A felhőalapú alkalmazások védelme a Cloud App
Security segítségével valósul meg, a Defender for
Office 365 pedig védelmet nyújt az adathalászattal
és a kártevőkkel szemben. A rendszer a speciális
tevékenységelemzés és gépi tanulás segítségével
felismeri a támadásokat, valamint a támadási felület

csökkentésével minimálisra zsugoríthatja azokat a
területeket, amelyek offenzívának lehetnek kitéve. A
Microsoft Defender for Endpoint integrálható a vállalat saját biztonsági megoldásaival, az API-k gazdag
készletével pedig egyszerűsíthetőek és automatizálhatóak a munkafolyamatok.

8. Felhőalapú számítási szolgáltatások,
elsőrangú kibervédelem – Microsoft Azure
Több száz alkalmazás a felhőben
A Microsoft felhőalapú számítástechnikai platformja
az Azure, amellyel eredményesen lehet alkalmazásokat, a jövőre hangolt felhőmegoldásokat készíteni,
telepíteni és futtatni a Microsoft által felügyelt adatközpontokon – mindezt költséghatékonyan és
egyszerűen. A cloud computing lényege, hogy a
kijelölt alkalmazások nem a helyi munkaállomáson,
hanem egy internetes szolgáltatás keretein belül

valamilyen távoli kiszolgálón futnak, így a fejlesztők
a platformra gyakorlatilag tetszőleges alkalmazásokat készíthetnek, amelyek feltöltéséhez, menedzseléséhez és frissítéséhez magas szintű, könnyen
kezelhető eszközöket biztosít az Azure. Szóval ez
egy teljes körű eszközkészlet, több száz előre elkészített alkalmazással, akár korlátlan tárhellyel, hibrid
és többfelhős infrastruktúra-támogatással.

Páratlan gyorsasággal elérhető adatok
Ebben az esetben is felmerül a biztonság kérdése:
az Azure-on keresztül a vállalatot, illetve annak
ügyfeleit is többrétegű biztonsági rendszer védi az
adatközpontokra, az infrastruktúrára és az üzemeltetésre kiterjedően. Az Azure Security Center
számos lehetőséget kínál a gyengeségek azonosítására és kezelésére: a mélyebb áttekintéssel megvalósítható általa az XDR biztonsága, illetve alkalmazhatóak a biztonsági információ- és eseménykezelő
(SIEM) rendszerek az Azure Sentinel natív felhős

megoldásával. A Synapse Analytics használatával
páratlan gyorsasággal elérhetőek a betekintési
adatok, így egységes szabályozással maximalizálható az adatok üzleti értéke, illetve gépi tanulási
modellek használhatóak az alkalmazásokhoz. A
Microsoft Learn egyéni ütemben végezhető moduljaival képzésekkel tanulható meg, hogyan lehet létrehozni, üzembe helyezni és kezelni a kívánt infrastruktúrát.

Hozzáadható mesterségesintelligencia-megoldások
Ami a további részeit illeti, az Arc a videók,
hanganyagok, SMS-ek, csevegések és más kommunikációs formákat támogató API-k alkalmazásokhoz
adását segíti, a Communication Services korlátlan
elemzési szolgáltatás, amely páratlan gyorsasággal
kínál betekintőadatokat, a Purview az alkalmazások-

hoz való kognitív képességek hozzáadását valósítja
meg, a Cognitive Services pedig a peremhálózati
mesterségesintelligencia-megoldások létrehozására
és kezelésére szolgál.

Szeretné beépíteni a Microsoft portfóliójának intelligens felhőszolgáltatásait? A Qualysoft a vállalatára szabott üzleti megoldásokkal szolgálja ki
az igényeket, majd szupportálással biztosítja a megfelelő működést!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
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