
Yhdistetty todennus helpottaa iPad- ja Mac-laitteiden integroimista oppilaitoksesi nykyiseen 
ympäristöön.  

Jos oppilaitoksesi käyttää Microsoft Azure Active Directorya tunnistetietojen toimittajana, 
voit määrittää helposti suoran yhteyden Apple School Manageriin ja tarjota käyttäjille Applen 
palveluita. Apple School Manager voi muodostaa yhteyden myös oppilastietojärjestelmään, 
jolloin oppilasluettelot ovat välittömästi käytettävissä Koulutyöt- ja Oppitunti-apeissa sekä 
jaetussa iPadissa. 

Pääset alkuun tämän tarkistuslistan avulla. 

Valmistele Active Directory 

Varmista, että oppilaitoksesi käyttää Microsoft Azure Active Directorya (Azure AD) kirjautumalla osoitteeseen 
portal.azure.com. 

Jos käytät tällä hetkellä paikallista Active Directorya, voit synkronoida sen Azure AD:n kanssa. Lue lisää 
yhdistyspalveluiden hallinnasta Azure AD Connectin avulla. 

Määritä yhdistettävät verkkotunnukset ja varmista, että olet lisännyt ne Azure AD -tiliisi. Lue lisää 
verkkotunnuksien lisäämisestä Azure AD:hen.  

Valmistele Apple School Manager  

Kun alat käyttää yhdistettyä todennusta, kaikkia yhdistettävässä verkkotunnuksessa olevia Apple ID:itä on hallittava 
Apple School Managerissa. Tämä saattaa vaikuttaa organisaatiosi IT-tileihin.  

Rekisteröi oppilaitoksesi tai päivitä Apple School Manageriin.  

Siirry määrälisenssiohjelmasta (VPP) Apple School Managerin appeihin ja kirjoihin. Varmista, että kaikki 
määrälisenssiohjelman avulla ostoja tekevät henkilöt ovat liittyneet Apple School Manager -organisaatioosi.  

Valitse kunkin VPP-ostajan sijainti Apple School Managerissa. 

Selvitä kaikki IT-tileihin liittyvät henkilökohtaiset Apple ID:t, joita olet määrittänyt esimerkiksi Apple Push 
Notification Service (APNs) -palvelussa ja Applen kehittäjäohjelmassa. Näiden henkilökohtaisten Apple ID 
-käyttäjien on valittava myöhemmässä vaiheessa uudet käyttäjänimet. 

(Valinnainen) Integroi Apple School Manager oppilastietojärjestelmäsi (SIS) kanssa, jotta voit käyttää 
oppilasluetteloita Apple School Managerissa määritetyissä Koulutyöt- ja Oppitunti-apeissa sekä jaetussa 
iPadissa. Apple School Manager tunnistaa Azure AD -käyttäjät oppilastietojärjestelmästä tuotujen 
sähköpostiosoitteiden avulla. Lue lisää Apple School Managerin ja oppilastietojärjestelmän integroinnista 
Secure File Transfer Protocol (SFTP) -protokollan tai suoran integroinnin avulla.  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Valmistaudu yhdistettyyn todennukseen 
Tarkistuslista oppilaitoksille

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


Aloita yhdistäminen 

Kun olet valmistellut Azure AD:n ja Apple School Managerin, voit aloittaa organisaatiosi yhdistämisen. 

Kirjaudu Apple School Manageriin ja lisää yhdistettävät verkkotunnukset. 

Määritä Apple School Managerissa Azure AD -yhteys. Sinulla on oltava käyttöoikeus yleisen järjestelmänvalvojan 
tai sovelluksen järjestelmänvalvojan tiliin Azure AD:ssä. 

Jos Apple School Manager havaitsee henkilökohtaisia Apple ID:itä, jotka käyttävät lisäämääsi verkkotunnusta, 
käyttäjille ilmoitetaan asiasta ja heidän on vaihdettava Apple ID:nsä sähköpostiosoite. Kaikki ostot ja tiedot 
pysyvät liitettyinä käyttäjän henkilökohtaiseen Apple ID:hen. Lisätietoja. 

Jos sinulla on olemassa olevia hallittuja Apple ID:itä, voit siirtää ne yhdistettyyn todennukseen muuttamalla 
niiden tiedot vastaamaan yhdistettävää verkkotunnusta ja käyttäjänimeä. Lisätietoja. 

Valitse uudet käyttäjänimet kaikille aiemmin havaituille IT-tilien henkilökohtaisille Apple ID:ille. 

Lisäresurssit  

Lisätietoja yhdistämisestä Apple School Managerissa. 

Lisätietoja Azure Active Directorysta. 
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https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=fi#/apdc1057680e
https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=fi#/apdc9611d0e0
https://support.apple.com/fi-fi/HT209349
https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=fi#/apd181dbccc0
https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=fi#/apdb19317543
https://docs.microsoft.com/fi-fi/azure/

