Apple Oktatás
A Felügyelt Apple ID-k áttekintése
Az Apple-termékek iskolában történő központi telepítése előtt fontos megérteni azt, hogy a Felügyelt
Apple ID-k milyen módon segítik elő, hogy a diákok és a tanárok használatba vehessék a kívánt
szolgáltatásokat. A Felügyelt Apple ID-k egyedi fiókok, amelyeket kifejezetten olyan iskoláknak
kínálunk, amelyek lehetővé szeretnék tenni a készülékek testreszabását és az Apple legfontosabb
szolgáltatásainak használatbavételét a diákok és a tanárok számára.
Számos ország írja elő az iskoláknak a diákokra vonatkozó adatok védelmét és az adathasználati
módok korlátozását. A Felügyelt Apple ID-k elősegítik, hogy az általános és középiskolák be tudják
tartani a diákok adatainak védelmére vonatkozó előírásokat. Bármilyen életkorú diák használhatja az
ilyen fiókokat, és az iskolák egyszerűen létrehozhatnak és felügyelhetnek egyszerre nagyszámú fiókot.

Mik a Felügyelt Apple ID-k?

Tanárokat és diákokat segítő funkciók

A Felügyelt Apple ID-k olyan egyedi fiókok, amelyeket

Felügyelt Apple ID segítségével azok a legfontosabb iCloud-

az iskolák hoznak létre, és az ő tulajdonukban maradnak.

szolgáltatások vehetők használatba, amelyekre általában

A fiókok segítségével használatba vehetők az Apple

szükség van az oktatásban, valamint néhány olyan funkció,

szolgáltatásai. A Felügyelt Apple ID-k megfelelnek

amelyet kifejezetten az iskolák számára alkottunk meg.

az iskolák adatvédelmi és biztonsági elvárásainak, például
korlátozva vannak a vásárlási és kommunikációs lehetőségek,
és lehetőség van szerepkörök szerinti felügyeletre.
Nincs semmilyen technikai előfeltétele a készülékek Apple ID
segítségével történő központi telepítésének. Felügyelhetők az
Apple-készülékek, kioszthatók alkalmazások, és az iPades
Osztályterem alkalmazás is telepíthető központilag – mindezt
úgy, hogy a készülékeken nincs használatban Apple ID.
Gondolja át, hogy az iskola mely Apple-szolgáltatásokat
kívánja majd igénybe venni, és ez alapján határozza meg, hogy
melyik a legjobb módja a Felügyelt Apple ID-kra való áttérésre.
Vegye figyelembe, hogy szabványos Apple ID nem alakítható
át Felügyelt Apple ID-vá.

• Még nagyobb iCloud-tárhely. A felügyelt Apple ID-khoz
200 GB ingyenes iCloud-tárhely jár.
• Hozzáférés az iCloud-szolgáltatásokhoz. A következő
iCloud-szolgáltatások állnak rendelkezésre: Megosztott
iPad, iCloud Drive, Fotók, Safari, Jegyzetek, News,
Naptárak, Emlékeztetők és Biztonsági mentés.
• Iskolai munka. Az Apple School Managerben létrehozott
osztálynévsorok automatikusan megjelennek az Iskolai
munka alkalmazásban is. A tanulók fejlődésével
kapcsolatos adatok rögzítését az Apple School
Managerben lehet igény szerint engedélyezni.
• Intézmény általi jelszó-visszaállítás. A tanárok
visszaállíthatják a diákok által használt Felügyelt Apple

Különbségek vannak a Felügyelt Apple ID-k és a szabványos

ID-k jelszavát anélkül, hogy informatikusok segítségét

Apple ID-k között. Ha az iskola úgy dönt, hogy engedélyezi

kellene ehhez kérniük.

szabványos Apple ID használatát is, akkor figyelembe kell
vennie, hogy az ilyen fiókokra nem ugyanazok a használati
feltételek vonatkoznak, mint a Felügyelt Apple ID-kra – ez
utóbbiak ugyanis kifejezetten iskolai környezetben való
használatra alkalmasak. A szabványos Apple ID-k
használatára a fogyasztói használati feltételeink érvényesek,
ideértve az adatvédelmi szabályzatot is. Ennek az adatok
gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos pontjaira fel kell
hívni az iskolák figyelmét.

• Együttműködés az iWork segítségével. Az azonos
intézményhez tartozó tanárok és diákok közösen
dolgozhatnak az iWorkben és a Jegyzetekben.
• Könyvek (nem minden régióban). A könyvek, beleértve
a tömegesen vásárolt könyveket is, a Felügyelt Apple
ID-khoz rendelhetők.
• Felügyelt iTunes U-kurzusok. A névsorok az Apple School
Managerben tárolt felügyelt kurzusokba importálhatók, így
nincs szükség a diákoknak küldött külön meghívóra.
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Az oktatásra szabva

Rendszergazdákat segítő funkciók

Mivel a Felügyelt Apple ID-k kizárólag oktatási célokat

Segíteni szerettünk volna az iskoláknak abban, hogy az összes

szolgálnak, bizonyos funkciók nem vehetők használatba.

diáknak, tanárnak és iskolai munkatársnak fiókot tudjanak

Ezáltal megvédhetők a tanárok és a diákok személyes adatai.

biztosítani, és felügyelni tudják ezeket a fiókokat, ezért

• Vásárlás. A diákok által használt Felügyelt Apple ID-kban le van
tiltva a vásárlás, így nincs lehetőségük vásárolni az App Store,
Apple Books, iTunes és Apple Music szolgáltatásban. Az Apple

létrehoztunk olyan egyedi funkciókat a Felügyelt Apple ID-khoz,
amelyek az Apple School Managerrel kezelhetők.
• Egyszerre több fiók létrehozása. Az Apple School Manager

School Managerben viszont beállítható, hogy a tanárok

segítségével az iskolák egyszerűen létrehozhatnak olyan

alkalmazásokat és könyveket vásároljanak a szervezet számára,

fiókokat a tanároknak és a munkatársaknak, amelyek az iskola

ha ezt az iskola engedélyezi.

tulajdonában maradnak. A rendszergazda szinkronizálni tudja a

• E-mail. Az Apple School Manager nem engedélyezi e-mailek
küldését és fogadását.
• iPhone keresése. Ez a funkció nem áll rendelkezésre
a Felügyelt Apple ID-k esetén. Az intézmény tulajdonában
álló készülékek esetén az iskola az MDM-s Elveszett mód
segítségével megkeresheti az eltűnt készülékeket,
és lejátszhat rajtuk egy hangjelzést.
• Apple Pay, Wallet. Az olyan szolgáltatások, mint az Apple Pay
és a Wallet nem használhatók Felügyelt Apple ID segítségével.
• FaceTime és Üzenetek. A FaceTime és az Üzenetek
alapértelmezés szerint le van tiltva. Adott esetben az iskola
azonban aktiválhatja őket az Apple School Managerben.
• Apple Teacher program. Az Apple Teacher Program webhelye
nem használható Felügyelt Apple ID segítségével.

névsor adatait egy támogatott hallgatói információs rendszerrel
vagy automatikusan feltöltött CSV-fájlokkal.
• Új szerepkörök és jogosultságok. A rendszergazdák
létrehozhatnak új szerepköröket és jogosultságokat a tanárok és
a munkatársak számára; például lehetővé tehetik a tanároknak,
hogy alkalmazásokat és könyveket vásároljanak az Apple School
Managerben, illetve kijelölhetnek további rendszergazdákat.
• Adatvédelmi és biztonsági funkciók. Az adatvédelmi és
a biztonsági funkciók biztosítják, hogy az adatok titkosítása
minden esetben végbemenjen, és hogy ne jelenjenek meg
célzott hirdetések az Apple szolgáltatásaiban.
• Felügyeleti funkciók. A Felügyelt Apple ID-k kezelésére
szolgáló néhány egyedi funkció: auditálás, jelszó-visszaállítás
és a helyszín szerinti felügyelet lehetősége.
A Felügyelt Apple ID-k használatbavételéhez jelentkezzen
be a school.apple.com weboldalon.
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