
Gebundelde authenticatie maakt het makkelijker dan ooit om iPad en Mac te integreren 
in de bestaande omgeving van uw school.  

Als uw school Microsoft Azure Active Directory gebruikt als identiteitsprovider, kunt 
u heel eenvoudig een rechtstreekse verbinding met Apple School Manager maken om 
uw gebruikers toegang te geven tot Apple voorzieningen. Apple School Manager kan ook 
worden gekoppeld aan uw studenteninformatiesysteem zodat roostergegevens meteen 
beschikbaar zijn voor Schoolwerk, Klaslokaal en gedeelde iPads. 

Gebruik deze checklist om aan de slag te gaan. 

Active Directory voorbereiden 

Controleer of uw school Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) gebruikt door in te loggen bij portal.azure.com. 

Als u momenteel een lokale Active Directory gebruikt, kunt u deze laten synchroniseren met Azure AD. Lees hier 
hoe u bundelingsvoorzieningen beheert met behulp van Azure AD Connect. 

Bepaal welke domeinen u wilt bundelen. U moet deze toevoegen aan uw Azure AD-tenant. Lees hier hoe  
u domeinen toevoegt aan Azure AD.  

Apple School Manager voorbereiden  

Wanneer u gebundelde authenticatie gaat gebruiken, moeten alle Apple ID’s binnen het domein dat u gaat 
bundelen, worden beheerd in Apple School Manager. Dit kan gevolgen hebben voor IT-gerelateerde accounts 
binnen uw organisatie.  

Meld uw instelling aan of upgrade naar Apple School Manager.  

Stap over van het VPP (Volume Purchase Program) naar Apps en boeken in Apple School Manager. Zorg ervoor 
dat alle VPP-inkopers lid zijn van uw Apple School Manager-organisatie.  

Selecteer in Apple School Manager voor elke VPP-inkoper een locatie. 

Ga na welke IT-gerelateerde persoonlijke Apple ID’s er zijn aangemaakt voor voorzieningen zoals APNs 
(Apple Push Notification Service) en het Apple Developer Program. Deze persoonlijke Apple ID’s moeten in 
een later stadium een nieuwe gebruikersnaam krijgen. 

(Optioneel) Integreer Apple School Manager met uw SIS (studenteninformatiesysteem) om in Apple School 
Manager roostergegevens te kunnen configureren voor gebruik in Schoolwerk, Klaslokaal en op gedeelde iPads. 
Apple School Manager maakt gebruik van het e-mailadres dat uit uw SIS wordt geïmporteerd om gebruikers uit 
Azure AD te matchen. Lees hier hoe u Apple School Manager integreert met uw SIS met behulp van 
SFTP (Secure File Transfer Protocol) of rechtstreekse integratie. 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https://portal.azure.com
https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-fed-management
https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/active-directory/fundamentals/add-custom-domain
http://school.apple.com/
https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=nl#/tes257fa7955
https://support.apple.com/nl-nl/HT208257
https://support.apple.com/nl-nl/HT207029
https://support.apple.com/nl-nl/HT207409


Bundeling starten 

Als u de voorbereidingen van Azure AD en Apple School Manager hebt voltooid, bent u klaar om bundeling voor 
uw organisatie te starten. 

Log in bij Apple School Manager en voeg de domeinen toe die u wilt bundelen. 

In Apple School Manager configureert u de verbinding met Azure AD. U hebt hiervoor in Azure AD toegang 
nodig tot een account van het type ‘globale beheerder’ of ‘toepassingsbeheerder’. 

Als Apple School Manager persoonlijke Apple ID’s aantreft die gebruikmaken van het domein dat u hebt 
toegevoegd, krijgen deze gebruikers daar bericht van en zullen zij het e-mailadres van hun Apple ID moeten 
wijzigen. Alle aankopen en gegevens blijven gekoppeld aan de persoonlijke Apple ID van de gebruiker. 
Meer informatie. 

Als u bestaande beheerde Apple ID’s hebt, kunt u deze overzetten naar gebundelde authenticatie door de 
gegevens ervan zodanig te wijzigen dat ze overeenkomen met het gebundelde domein en de bijbehorende 
gebruikersnaam. Meer informatie. 

Selecteer nieuwe gebruikersnamen voor alle IT-gerelateerde persoonlijke Apple ID’s die u eerder hebt gevonden. 

Aanvullende informatie  

Meer informatie over bundeling in Apple School Manager 

Meer informatie over Azure Active Directory. 
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https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=nl#/apdc1057680e
https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=nl#/apdc9611d0e0
https://support.apple.com/nl-nl/HT209349
https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=nl#/apd181dbccc0
https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=nl#/apdb19317543
https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/

