
Az összevont hitelesítés segítségével sokkal egyszerűbben kezdheti el használni az iPadet 
és a Macet az iskola már meglévő rendszereiben.  

Ha az iskola identitásának szolgáltatója a Microsoft Azure Active Directory, egyszerűen 
beállíthatja a kapcsolatot az Apple School Managerrel, így a felhasználók hozzáférést kapnak 
az Apple szolgáltatásaihoz. Az Apple School Manager továbbá összekapcsolható a hallgatói 
információs rendszerrel is, így az osztálynévsorok azonnal elérhetővé válnak az Iskolai munka, 
az Osztályterem és a Megosztott iPad számára. 

A kezdeti lépésekben segít az alábbi ellenőrzőlista. 

Az Active Directory előkészítése 

Jelentkezzen be a portal.azure.com weboldalon, és igazolja, hogy az iskola használja a Microsoft Azure Active 
Directoryt (Azure AD). 

Ha jelenleg helyszíni Active Directoryt használ, lehetősége van az Azure AD-val való szinkronizálásra. Tájékozódjon 
bővebben arról, hogyan tudja az összevonási szolgáltatásokat az Azure AD Connect segítségével kezelni. 

Határozza meg, hogy mely domaineket szeretné összevonni, és győződjön meg arról, hogy hozzáadta őket az 
Azure AD-bérlőhöz. Tájékozódjon bővebben arról, hogyan lehet az Azure AD-hoz domaineket hozzáadni.  

Az Apple School Manager előkészítése  

Amikor megkezdi az összevont hitelesítés használatát, az összevonni kívánt domainhez tartozó összes Apple ID 
azonosítót az Apple School Manageren belül kell kezelni. Ez hatással lehet a szervezet informatikai vonatkozású 
fiókjaira.  

Regisztrálja az intézményt, vagy váltson az Apple School Manager használatára.  

Költöztesse át az intézményt a mennyiségi vásárlási programból (VPP) az Apple School Manager Alkalmazások 
és könyvek szakaszába. Győződjön meg arról, hogy az összes VPP-programbeli vásárló csatlakozott az 
Apple School Manager-szervezetéhez.  

Az Apple School Managerben válasszon ki egy helyszínt minden egyes VPP-programbeli vásárlóhoz. 

Azonosítsa az összes olyan, informatikai vonatkozású személyes Apple ID azonosítóját, amelyet esetleg 
beállított az olyan szolgáltatásokhoz, mint például az Apple Push Notification (APN) szolgáltatás, vagy az Apple 
fejlesztői programja. Ezekhez a személyes Apple ID azonosítókhoz egy későbbi lépésben új felhasználónevet 
kell választani. 

(Opcionális) Integrálja az Apple School Managert a hallgatói információs rendszerrel (SIS), így az Apple School 
Managerben beállított Iskolai munka, Osztályterem és Megosztott iPad megkaphatja az osztálynévsor adatait. Az 
Apple School Manager a SIS-ből importált e-mail-címek alapján egyezteti a felhasználókat az Azure AD-ból. Ismerje 
meg, hogyan tudja az Apple School Managert a SIS-mel integrálni az SFTP vagy a közvetlen integráció segítségével. 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Felkészülés az összevont hitelesítés használatára 
Ellenőrzőlista oktatási intézményeknek

https://portal.azure.com
https://docs.microsoft.com/hu-hu/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-fed-management
https://docs.microsoft.com/hu-hu/azure/active-directory/fundamentals/add-custom-domain
http://school.apple.com/
https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=hu#/tes257fa7955
https://support.apple.com/hu-hu/HT208257
https://support.apple.com/hu-hu/HT207029
https://support.apple.com/hu-hu/HT207409


Az összevonás megkezdése 

Miután befejezte az Azure AD és az Apple School Manager előkészítését, készen áll az összevonás használatára 
a szervezeten belül. 

Jelentkezzen be az Apple School Managerbe, és adja meg az összevonni kívánt domaineket. 

Az Apple School Managerben állítsa be a kapcsolatot az Azure AD-val. Egy globális rendszergazdához 
vagy egy alkalmazás-rendszergazdához tartozó fiókra lesz szüksége az Azure AD-ban. 

Ha az Apple School Manager a hozzáadott domaint használó, személyes Apple ID azonosítókat észlel, értesíti 
a felhasználókat arról, hogy módosítaniuk kell az Apple ID-hoz használt e-mail-címüket. A vásárlások és 
az adatok továbbra is a felhasználó személyes Apple ID-jához kapcsolódnak majd. További információk. 

Ha vannak meglévő Kezelt Apple ID azonosítói, ezeket átköltöztetheti az összevont hitelesítésbe – 
ehhez módosítsa úgy az adataikat, hogy megegyezzenek az összevont domainnel és felhasználónévvel. 
További információk. 

Válasszon új felhasználónevet a korábban azonosított, informatikai vonatkozású, személyes Apple ID 
azonosítókhoz. 

További forrásanyagok  

További információ az összevonásról az Apple School Managerben.  

További információ az Azure Active Directoryról. 
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https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=hu#/apdc1057680e
https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=hu#/apdc9611d0e0
https://support.apple.com/hu-hu/HT209349
https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=hu#/apd181dbccc0
https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=hu#/apdb19317543
https://docs.microsoft.com/hu-hu/azure/

