
Ověření federované totožnosti více než kdy dříve usnadňuje integraci iPadů a Maců do 
stávajícího prostředí vaší školy. 

Pokud vaše škola používá pro správu identit Microsoft Azure Active Directory, můžete snadno 
vytvořit přímé propojení s Apple School Managerem a zajistit tak svým uživatelům přístup 
ke službám Apple. Apple School Manager je také možné propojit se studijním informačním 
systémem (SIS) a okamžitě tak zpřístupnit informace o studentech pro aplikace Škola, Třída 
a pro sdílené iPady. 

K tomu vám pomůže tento kontrolní seznam. 

Příprava služby Active Directory 

Zkontrolujte že vaše škola používá Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) tím, že se přihlásíte na webu 
portal.azure.com. 

Pokud v současnosti používáte místní systém Active Directory, můžete ho synchronizovat do Azure AD. Přečtěte si, 
jak spravovat Federation Services pomocí Azure AD Connect. 

Určete, které domény chcete federovat a zkontrolujte, že jsou přidané do vašeho tenanta Azure AD. Přečtěte si, 
jak přidat domény do Azure AD.  

Připravte Apple School Manager  

Když začnete používat ověřování federované totožnosti, všechna Apple ID ve federované doméně musí být 
spravována v Apple School Manageru. To může mít vliv na účty související s IT ve vaší organizaci.  

Zaregistrujte vaši instituci nebo upgradujte na Apple School Manager. 

Proveďte migraci z Programu hromadných nákupů (VPP) na Aplikace a knihy v Apple School Manageru. 
Zkontrolujte, že všichni lidé, kteří nakupovali v programu VPP, jsou zařazeni v organizaci Apple School Manageru.  

Vyberte v Apple School Manageru umístění pro každého nakupujícího v programu VPP. 

Určete všechna Apple ID personálu zajišťujícího správu IT, která jste vytvořili pro služby jako Služba oznámení 
Apple Push (APN) a Apple Developer Program. Pro tato osobní Apple ID bude třeba v jednom z dalších kroků 
zvolit nová uživatelská jména. 

(Volitelné) Integrujte Apple School Manager se studijním informačním systémem (SIS), abyste zpřístupnili 
informace o studentech pro aplikace Škola, Třída a pro sdílené iPady registrované v Apple School Manageru. 
Apple School Manager použije e-mailové adresy importované ze SIS ke spárování s uživateli z Azure AD. 
Přečtěte si, jak integrovat Apple School Manager se systémem SIS pomocí protokolu SFTP nebo 
přímé integrace. 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https://portal.azure.com
https://docs.microsoft.com/cs-cz/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-fed-management
https://docs.microsoft.com/cs-cz/azure/active-directory/fundamentals/add-custom-domain
http://school.apple.com/
https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=cs#/tes257fa7955
https://support.apple.com/cs-cz/HT208257
https://support.apple.com/cs-cz/HT207029
https://support.apple.com/cs-cz/HT207409


Spuštění federování 

Jakmile dokončíte přípravu Azure AD a Apple School Manageru, jste připraveni na spuštění federování ve vaší 
organizaci. 

Přihlaste se do Apple School Manageru a přidejte domény, ve kterých chcete federování používat. 

V Apple School Manageru nastavte připojení k Azure AD. Budete potřebovat přístup k účtu globálního správce 
nebo správce aplikace v Azure AD. 

Pokud Apple School Manager rozpozná jakákoli osobní Apple ID, která používají právě přidávanou doménu, 
upozorní tyto uživatele, že bude třeba změnit e-mailovou adresu jejich účtu Apple ID. Všechny nákupy a data 
zůstanou přidružena s osobním Apple ID uživatele. Další informace. 

Pokud máte nějaká spravovaná Apple ID, můžete je migrovat na ověřování federované totožnosti změnou jejich 
údajů tak, aby odpovídaly federované doméně a uživatelskému jménu. Další informace. 

Vyberte nová uživatelská jména pro Apple ID všech pracovníků IT, které jste dříve nalezli. 

Další zdroje  

Přečtěte si víc o ověření federované totožnosti v Apple School Manageru. 

Přečtěte si víc o službě Azure Active Directory.
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https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=cs#/apdc1057680e
https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=cs#/apdc9611d0e0
https://support.apple.com/cs-cz/HT209349
https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=cs#/apd181dbccc0
https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=cs#/apdb19317543
https://docs.microsoft.com/cs-cz/azure/

