
Dzięki uwierzytelnianiu federacyjnemu integracja iPada i komputera Mac z istniejącym 
środowiskiem informatycznym szkoły jest prostsza niż kiedykolwiek.  

Jeśli Państwa szkoła korzysta z usługi Microsoft Azure Active Directory jako dostawcy 
tożsamości, mogą Państwo z łatwością skonfigurować bezpośrednie połączenie z usługą 
Apple School Manager w celu zapewnienia użytkownikom dostępu do usług Apple. Usługę 
Apple School Manager można także połączyć z systemem informacji o uczniach (Student 
Information System, SIS) w celu natychmiastowego przekazania wykazu uczniów do aplikacji 
Zadane i Klasa oraz funkcji Wspólny iPad. 

Aby rozpocząć, należy skorzystać z poniższej listy kontrolnej. 

Przygotowanie usługi Active Directory 

Sprawdzić, czy szkoła korzysta z usługi Microsoft Azure Active Directory (Azure AD). W tym celu należy się 
zalogować w witrynie portal.azure.com. 

Jeśli szkoła korzysta obecnie z lokalnej wersji usługi Active Directory, można przeprowadzić synchronizację 
z usługą Azure AD. Więcej informacji o zarządzaniu usługami federacyjnymi przy użyciu usługi Azure AD 
Connect można znaleźć tutaj. 

Ustalić, które domeny należy sfederować, i upewnić się, że zostały one dodane do dzierżawcy usługi Azure AD. 
Więcej informacji o dodawaniu domeny do usługi Azure AD można znaleźć tutaj.  

Przygotowanie usługi Apple School Manager  

Aby można było rozpocząć korzystanie z uwierzytelniania federacyjnego, wszystkie konta Apple ID z federowanej 
domeny muszą być zarządzane w usłudze Apple School Manager. Może to wpłynąć na konta związane 
z działaniami zespołu IT Państwa organizacji.  

Zarejestrować instytucję lub zmienić używaną usługę na Apple School Manager.  

Przeprowadzić migrację z programu zakupów grupowych Volume Purchase Program (VPP) do sekcji Aplikacje 
i książki w usłudze Apple School Manager. Upewnić się, że wszyscy nabywcy programu VPP dołączyli do 
Państwa organizacji w usłudze Apple School Manager.  

Dla każdego nabywcy programu VPP wybrać odpowiednią lokalizację w usłudze Apple School Manager. 

Wyszukać wszystkie osobiste konta Apple ID, które mają związek z działaniami realizowanymi przez zespół IT 
i które mogły zostać skonfigurowane pod kątem takich usług, jak usługa powiadomień w trybie push firmy Apple 
(Apple Push Notification service, APNs) i Apple Developer Program. W późniejszym kroku dla tych kont Apple ID 
trzeba będzie wybrać nowe nazwy użytkowników. 

(Opcjonalnie) Zintegrować usługę Apple School Manager z systemem informacji o uczniach (SIS), aby 
przekazać wykaz uczniów do konfiguracji aplikacji Zadane i Klasa oraz funkcji Wspólny iPad w usłudze Apple 
School Manager. Usługa Apple School Manager dopasowuje adresy e-mail zaimportowane z systemu SIS 
do użytkowników usługi Azure AD. Prosimy zapoznać się z informacjami na temat integrowania usługi 
Apple School Manager z systemem SIS przy użyciu protokołu SFTP lub poprzez bezpośrednie połączenie. 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Przygotowania do wdrożenia 
uwierzytelniania federacyjnego 
Lista kontrolna dotycząca instytucji edukacyjnych

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


Uruchamianie federacji 

Po przygotowaniu usługi Azure AD i Apple School Manager można przystąpić do federacji organizacji. 

Zalogować się do usługi Apple School Manager i dodać domeny do sfederowania. 

W usłudze Apple School Manager skonfigurować połączenie z usługą Azure AD. Niezbędne jest posiadanie 
dostępu do konta administratora globalnego lub administratora aplikacji w usłudze Azure AD. 

Jeśli usługa Apple School Manager wykryje jakiekolwiek osobiste konta Apple ID korzystające z dodanej 
domeny, ich użytkownicy otrzymają powiadomienie i będą musieli zmienić adresy e-mail dla swoich kont Apple 
ID. Wszystkie zakupy i dane pozostaną powiązane z osobistym kontem Apple ID użytkownika. Więcej informacji. 

Jeśli mają Państwo istniejące zarządzane konta Apple ID, mogą Państwo dokonać ich migracji do 
uwierzytelniania federacyjnego, zmieniając ich dane na domenę i nazwę użytkownika użyte w procesie federacji. 
Więcej informacji. 

Wybrać nowe nazwy użytkowników dla wszystkich wyszukanych wcześniej osobistych kont Apple ID 
związanych z działaniami zespołu IT. 

Dodatkowe materiały  

Więcej informacji na temat federacji w usłudze Apple School Manager.  

Więcej informacji na temat usługi Azure Active Directory. 
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https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=pl#/apdc1057680e
https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=pl#/apdc9611d0e0
https://support.apple.com/pl-pl/HT209349
https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=pl#/apd181dbccc0
https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=pl#/apdb19317543
https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/

