Διαχειριστείτε και προστατεύστε την
πρόσβαση στις εφαρμογές σας με το
Azure Active Directory

Ενότητα 1
Τι είναι η διαχείριση
ταυτοτήτων και
πρόσβασης;

Τι είναι η διαχείριση ταυτοτήτων και πρόσβασης;

Ψηφιακός
μετασχηματισμός

Το υπολογιστικό cloud και οι κινητές συσκευές έχουν μετασχηματίσει τον σύγχρονο χώρο εργασίας. Ένα ολοένα
και περισσότερο παγκοσμιοποιημένο εργατικό δυναμικό έχει την ευελιξία να εργάζεται από οπουδήποτε
χρησιμοποιώντας δωρεάν και χαμηλού κόστους εφαρμογές λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS) για την επίλυση των
προκλήσεων παραγωγικότητας και συνεργασίας. Οι μεγάλες επιχειρήσεις πραγματοποιούν μετεγκατάσταση των
εφαρμογών και των υπολογιστικών συστημάτων στο cloud για να εκσυγχρονίσουν την αρχιτεκτονική τους και οι
διάφοροι επιχειρηματικοί κλάδοι επωφελούνται από τις νέες υπηρεσίες cloud για να δημιουργήσουν προσαρμοσμένες
εφαρμογές για τις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ωφεληθεί από το κύμα νέων
τεχνολογιών με μεγαλύτερη παραγωγικότητα, ωστόσο ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει επιφέρει επίσης τρεις νέες
προκλήσεις.

Τι είναι η διαχείριση ταυτοτήτων και πρόσβασης;

Νέες προκλήσεις

Κίνδυνος ασφάλειας: Πριν από την επανάσταση του cloud, το τμήμα IT λειτουργούσε ως φρουρός τεχνολογίας. Οι

εφαρμογές και οι πλατφόρμες που διαχειριζόσασταν και προστατεύατε περιέχονταν μέσα στην περίμετρο του δικτύου
και όλοι όσοι συνδέονταν στους εταιρικούς πόρους σας επικυρώνονταν πρώτα από το τείχος προστασίας. Αυτό είναι
παρελθόν. Το εργατικό δυναμικό σας έχει μεγαλύτερο έλεγχο στην τεχνολογία που χρησιμοποιεί, σε μεγάλο μέρος της
οποίας η πρόσβαση γίνεται μέσω Internet. Οι εισβολείς στον κυβερνοχώρο έχουν μάθει να εκμεταλλεύονται αυτές τις
ευπάθειες. Ακόμη και όταν ένας χρήστης γνωρίζει τον σωστό κωδικό πρόσβασης για έναν λογαριασμό, δεν μπορείτε
να είστε πάντα βέβαιοι ότι είναι αυτός που λέει ότι είναι.
Διαχειριστικό βάρος: Η έκρηξη των τελικών σημείων προσφέρει στους χρήστες περισσότερους τρόπους να

συνδέονται, αλλά αυτό δημιουργεί επίσης έναν διαχειριστικό εφιάλτη. Πολλές επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν όλα τα
εργαλεία που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι και ακόμη και όταν έχουν μια καλή απογραφή, ο τεράστιος αριθμός
εφαρμογών cloud σημαίνει ότι πρέπει να διαχειρίζεστε πολλά συστήματα ταυτότητας, γεγονός που αυξάνει το κόστος
και επιδεινώνει τους υπάρχοντες κινδύνους ασφάλειας.
Κακή εμπειρία χρήστη: Και οι χρήστες επηρεάζονται. Τους αρέσει η ευελιξία, αλλά τους ενοχλεί ο αριθμός των
διαπιστευτηρίων που πρέπει να θυμούνται.

Προκλήσεις λόγω
του ψηφιακού
μετασχηματισμού
Κίνδυνος
ασφάλειας

Διαχειριστικό
βάρος

Κακή εμπειρία
χρήστη

Τι είναι η διαχείριση ταυτοτήτων και πρόσβασης;

Η διαχείριση ταυτοτήτων
και πρόσβασης ως το
κεντρικό επίπεδο ελέγχου

Ο κοινός παρονομαστής αυτών των προβληματικών σημείων είναι τα μη αποτελεσματικά συστήματα για την
επαλήθευση της ταυτότητας. Η ταυτότητα έχει αντικαταστήσει την περίμετρο του δικτύου ως το νέο επίπεδο ελέγχου.
Για να προστατεύετε καλύτερα τον οργανισμό σας και να διαχειρίζεστε την πρόσβαση τόσο για τους υπαλλήλους
όσο και για τους εξωτερικούς συνεργάτες, χρειάζεστε λύσεις που συνδέουν τα ετερόκλητα εργαλεία, αρχιτεκτονικές,
συσκευές και υπηρεσίες σε ολόκληρη την επιχείρηση. Τα συστήματα διαχείρισης ταυτοτήτων και πρόσβασης (IAM)
ενοποιούν την πρόσβαση σε ένα σύστημα, παρέχοντάς σας μεγαλύτερο έλεγχο. Παρέχουν απρόσκοπτη συνεργασία
εκατέρωθεν των ορίων του οργανισμού σας, βελτιώνοντας παράλληλα την ασφάλεια των εταιρικών πόρων σας.
Μια καλή λύση IAM σάς επιτρέπει να συνδέετε τους χρήστες σας σε όλες τις εφαρμογές εργασίας τους — είτε
βρίσκονται στο cloud είτε σε εσωτερική εγκατάσταση — μέσω ενός συνόλου διαπιστευτηρίων. Οι λύσεις IAM είναι
σχεδιασμένες για να παρέχουν στους χρήστες πρόσβαση μόνο στους πόρους που χρειάζονται και να αποκλείουν
τους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα που δεν πρέπει. Διαχειρίζεστε τα
δικαιώματα πρόσβασης χρηστών από μια κεντρική πύλη, μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις μη αυτόματες διαδικασίες
που σχετίζονται με την παροχή και την κατάργηση παροχής των λογαριασμών χρηστών. Οι λύσεις IAM παρέχουν
επίσης εργαλεία για τη διαχείριση των πολιτικών ασφάλειας στο σύνολο των ταυτοτήτων και των εφαρμογών σας.
Οι καλύτερες λύσεις IAM προστατεύουν καλύτερα τις ταυτότητες, βελτιώνουν την εμπειρία χρήστη και αυξάνουν τη
διαχειριστική αποτελεσματικότητα.

Οι λύσεις IAM
επιλύουν αυτές τις
προκλήσεις
Καλύτερη
προστασία των
ταυτοτήτων

Βελτίωση της
εμπειρίας χρήστη

Αύξηση της
διαχειριστικής
αποτελεσματικότητας

Ενότητα 2
Επισκόπηση του Azure AD

Επισκόπηση του Azure AD

Μια ολοκληρωμένη λύση

Το Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) είναι μια ολοκληρωμένη λύση IAM στο cloud και κατέχει ηγετική θέση
στην αγορά για τη διαχείριση καταλόγων, την πρόσβαση σε εφαρμογές και την προηγμένη προστασία ταυτοτήτων.
Το Azure AD δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να διαχειρίζονται και να προστατεύουν τις ταυτότητες για
υπαλλήλους, συνεργάτες και πελάτες, για να έχουν πρόσβαση στις εφαρμογές και τις υπηρεσίες που χρειάζονται.
Το Azure AD βοηθά εκατομμύρια οργανισμούς να διαχειρίζονται και να προστατεύουν περισσότερες από ένα
δισεκατομμύριο ταυτότητες.

Εκσυγχρονισμός της
πρόσβασης

Διαχειριστείτε και προστατεύστε την
πρόσβαση στα δεδομένα και τους πόρους
του οργανισμού σας σε εσωτερική
εγκατάσταση και στο cloud. Συνδέστε όλους
τους χρήστες, τις εφαρμογές και τις συσκευές
σας στο cloud για απρόσκοπτη, ασφαλή
πρόσβαση και μεγαλύτερη ορατότητα και
έλεγχο. Αυτοματοποιήστε τις ροές εργασιών
και εξασφαλίστε επιλογές αυτοεξυπηρέτησης
που μειώνουν το κόστος και βελτιώνουν την
παραγωγικότητα για τους χρήστες σας.

Προστασία και διαχείριση

Σύνδεση και συνεργασία

Ανάπτυξη και ενοποίηση

διαπιστευτήρια χρηστών κάθε μέρα, ο

αξιόπιστη υπηρεσία cloud που μπορεί να

τη δυνατότητα στους χρήστες να

τρόπος να αποφύγετε τις παραβιάσεις είναι

κλιμακωθεί σε εκατομμύρια χρήστες με

πραγματοποιούν είσοδο εύκολα με τον

να παρακολουθείτε διαρκώς τη φυσιολογική

κορυφαία ασφάλεια και ευελιξία. Συνδεθείτε

προσωπικό, εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό

και την ασυνήθιστη συμπεριφορά στο

με τους εξωτερικούς χρήστες σας και δώστε

Microsoft που διαθέτουν ή με τους

ευρύτερο δυνατό σύνολο σημάτων, να

τους τη δυνατότητα να είναι παραγωγικοί

λογαριασμούς τους σε μέσα κοινωνικής

εφαρμόζετε τεχνητή νοημοσύνη και

με φιλικές προς τον χρήστη εμπειρίες

δικτύωσης. Αρχίστε να συνδέεστε στο

να αυτοματοποιείτε τις αποκρίσεις.

αυτοεξυπηρέτησης και ενσωματωμένους

Microsoft Graph, την πύλη για δεδομένα και

Εξισορροπήστε την παραγωγικότητα

ελέγχους ασφάλειας.

ευφυΐα του Microsoft 365, και δημιουργήστε

Με τον μεγάλο όγκο επιθέσεων σε

Επεκτείνετε την επιχείρησή σας με μια

Δημιουργήστε εφαρμογές που δίνουν

και την ασφάλεια με έγκαιρη πρόσβαση

εμπλουτισμένες εφαρμογές. Ενεργοποιήστε

στους κατάλληλους πόρους και τακτικές

την καθολική σύνδεση, αυτοματοποιήστε

επιθεωρήσεις πρόσβασης και επιβολή

την παροχή χρηστών και προσπελάστε τους

πολιτικών.

μεγαλύτερους οργανισμούς του κόσμου.

Ενότητα 3
Azure AD για τις
εφαρμογές σας

Azure AD για τις εφαρμογές σας

Μια καθολική πλατφόρμα

Το Azure AD σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε μια κοινή ταυτότητα για κάθε χρήστη σε ολόκληρη την υβριδική υποδομή
σας για πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές που χρειάζεται, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακών εφαρμογών
στο cloud και εσωτερικής εγκατάστασης. Διαχειριστείτε όλες τις ταυτότητές σας από μια καθολική πλατφόρμα,
αυξάνοντας τη διαχειριστική αποτελεσματικότητα και αποκτώντας μεγαλύτερο έλεγχο. Εφαρμόστε λεπτομερείς
πολιτικές ασφάλειας σε καθεμία από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στον οργανισμό σας.

Azure AD για τις εφαρμογές σας

Εξοικονομήστε χρόνο
και χρήμα

Το Azure AD είναι προ-ενοποιημένο με χιλιάδες εφαρμογές, που περιλαμβάνουν δημοφιλείς επιλογές όπως τα
Workday, ServiceNow, SuccessFactors, Adobe και Concur, διευκολύνοντάς σας να κάνετε αυτές τις εφαρμογές διαθέσιμες
στους χρήστες σας. Με μία κονσόλα, αναπτύξτε συνεπείς πολιτικές και παρακολουθήστε τα δικαιώματα πρόσβασης.
Μπορείτε να αυτοματοποιήσετε τις ροές εργασιών για την παροχή χρηστών και τη διαχείριση του κύκλου ζωής και
να εξοικονομήσετε χρόνο και πόρους με τη διαχείριση λογαριασμού από τον χρήστη. Μπορείτε επίσης να εισάγετε
πληροφορίες χρηστών από εργαλεία HR ως αξιόπιστη προέλευση, εξαλείφοντας την ανάγκη για προσαρμοσμένες
δέσμες ενεργειών ή μη αυτόματες διεργασίες για τη διαχείριση των χαρακτηριστικών των χρηστών.
Οι εφαρμογές που ρυθμίζονται μέσω του Azure AD επιτρέπουν καθολική σύνδεση (SSO) για απρόσκοπτη πρόσβαση,
που σημαίνει ότι οι χρήστες δεν χρειάζεται να θυμούνται τα διαπιστευτήρια για κάθε λογαριασμό εφαρμογής ή να
επαναχρησιμοποιούν αδύναμους κωδικούς πρόσβασης και να αυξάνουν τις πιθανότητες μιας παραβίασης δεδομένων.
Οι λογαριασμοί που έχουν ρυθμιστεί για αυτόματη παροχή δίνουν στους χρήστες πρόσβαση σε νέους πόρους το
συντομότερο δυνατό. Όσον αφορά την εισερχόμενη παροχή, το Azure AD διασφαλίζει ότι οι νεοπροσληφθέντες
υπάλληλοι έχουν πρόσβαση σε όλους τους σχετικούς πόρους από την πρώτη ημέρα.

Εξοικονόμηση
χρόνου και
χρημάτων

Ενσωματωμένες
ενοποιήσεις SaaS

Καθολική
σύνδεση

Πρόσβασης χρηστών
από την πρώτη ημέρα

Azure AD για τις εφαρμογές σας

Προσφέρετε πιο ασφαλή
πρόσβαση σε όλες τις
εφαρμογές σας

Το Azure AD σάς παρέχει ολοκληρωμένη προστασία ταυτοτήτων σε όλες τις εφαρμογές σας, τόσο τις εφαρμογές SaaS
όσο και τις επιχειρησιακές εφαρμογές εσωτερικής εγκατάστασης. Είτε ο χρήστης ζητά πρόσβαση στο Microsoft Word
είτε στο Box, το Azure AD διασφαλίζει ότι η ταυτότητά του θα επιβεβαιωθεί πριν εκχωρηθεί πρόσβαση. Μπορείτε
επίσης να θεσπίσετε πολιτικές διαχείρισης της πρόσβασης για να εξασφαλίσετε ότι οι χρήστες έχουν πρόσβαση μόνο
σε ό,τι χρειάζονται, όταν το χρειάζονται. Μπορείτε να απαιτήσετε από τους χρήστες να ζητούν άδεια για πρόσβαση.
Μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα χρονικό όριο για το χρονικό διάστημα που θα έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή και
να εξετάζετε τακτικά τη συμμόρφωση της πρόσβασης.
Ακόμη, το Azure AD αξιοποιεί την ισχύ του Microsoft Intelligent Security Graph και της μηχανικής μάθησης για να
αναλύει τρισεκατομμύρια σήματα στο σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, ώστε να εντοπίζει ασυνήθιστες
συμπεριφορές και να εκχωρεί σχετικό κίνδυνο σε κάθε περίοδο λειτουργίας. Το Azure AD εξετάζει τη συσκευή, την
τοποθεσία και άλλες πληροφορίες πλαισίου για να αξιολογήσει τον κίνδυνο της εισόδου. Μπορείτε να θεσπίσετε
πολιτικές πρόσβασης υπό όρους του Azure AD για την αυτόματη εφαρμογή μέτρων ασφάλειας, όπως ο αποκλεισμός
μιας αίτησης πρόσβασης ή η απαίτηση για επαναφορά κωδικού πρόσβασης όταν μια απόπειρα εισόδου θεωρείται
επικίνδυνη ή όταν πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες πολιτικής.

Μέτρα ασφάλειας
εφαρμογών

Προστασία
ταυτοτήτων

Διαχείριση
πρόσβασης

Πολιτικές
πρόσβασης υπό
όρους

Ενότητα 4
Πώς να διαχειρίζεστε
και να προστατεύετε τις
εφαρμογές με το Azure AD
Το Azure AD σάς διευκολύνει να διατηρείτε τον έλεγχο και να μειώνετε το κόστος με την αυτοματοποίηση, την
αυτοεξυπηρέτηση και την επιβολή πολιτικών.

Πώς να διαχειρίζεστε και να προστατεύετε τις εφαρμογές με το Azure AD

Ενοποίηση εφαρμογών Azure AD

Ασφαλής υβριδική πρόσβαση

Η συλλογή εφαρμογών του Azure AD διευκολύνει τη ρύθμιση παραμέτρων και τη σύνδεση

Χρησιμοποιήστε τη Μεσολάβηση εφαρμογής Azure AD για να παρέχετε ασφαλή, απομακρυσμένη

οποιασδήποτε από τις χιλιάδες προ-ενοποιημένες εφαρμογές στον μισθωτή σας. Όλες αυτές

πρόσβαση σε εφαρμογές web εσωτερικής εγκατάστασης βάσει ισχυρισμών χωρίς την ανάγκη

οι εφαρμογές υποστηρίζουν μια εμπειρία SSO, ενώ είναι απλή η ρύθμιση παραμέτρων των

για VPN. Η Μεσολάβηση εφαρμογής απαιτεί μια ελαφριά εγκατάσταση σύνδεσης και παρέχει την

εφαρμογών για πρόσβαση υπό όρους του Azure AD ανά εφαρμογή ή για πολιτικές στο σύνολο

ίδια εμπειρία IT και τελικού χρήστη με τις εφαρμογές SaaS που συνδέονται μέσω της συλλογής

της επιχείρησης. Αφού προσθέσετε την εφαρμογή και ρυθμίσετε τις παραμέτρους της για τις

εφαρμογών του Azure AD.

ανάγκες σας, οι χρήστες με εξουσιοδοτημένη πρόσβαση μπορούν να τη βρουν εύκολα στην
πύλη "Οι εφαρμογές μου" του Azure AD, μια κεντρική πύλη για τον εντοπισμό και την εκκίνηση
εφαρμογών τελικού χρήστη.

Εναλλακτικά, εάν θέλετε να αξιοποιήσετε τις υπάρχουσες επενδύσεις υποδομής, για παράδειγμα
με συνεργάτες όπως οι F5 ZScaler, SAP, Oracle ή Identity Ping, για να συνδέσετε άλλους τύπους
εφαρμογών, όπως εκείνες που χρησιμοποιούν πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας βάσει κεφαλίδων

Εάν έχετε δημιουργήσει μια εφαρμογή ή θέλετε να ενοποιηθεί μια εφαρμογή για τον οργανισμό

ή Kerberos, μπορείτε να το κάνετε και να συνεχίσετε να απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα

σας, μπορείτε επίσης να ζητήσετε να εμφανίζεται στη συλλογή εφαρμογών του Azure AD.

κεντρικού ελέγχου και ασφάλειας του Azure AD.

Εξερευνήστε τις χιλιάδες προ-ενοποιημένες εφαρμογές >

Διαβάστε πώς μπορείτε να προσθέσετε μια εφαρμογή εσωτερικής εγκατάστασης μέσω της
Μεσολάβησης εφαρμογής >
Συνδέστε δίκτυα και cloud εφαρμογών άλλων συνεργατών >

Πώς να διαχειρίζεστε και να προστατεύετε τις εφαρμογές με το Azure AD

Αυτοματοποιημένη παροχή

Διαχείριση ομάδων

Το Azure AD σάς επιτρέπει να αυτοματοποιήσετε τη δημιουργία, τη συντήρηση και την

Το Azure AD σάς βοηθά να δίνετε πρόσβαση στους πόρους του οργανισμού σας

κατάργηση των ταυτοτήτων χρηστών σε δημοφιλείς εφαρμογές SaaS. Μπορείτε να δημιουργείτε
αυτόματα νέους λογαριασμούς στα κατάλληλα συστήματα για τους νέους χρήστες όταν
εντάσσονται στην ομάδα ή τον οργανισμό σας. Όταν οι χρήστες αποχωρούν από μια ομάδα
ή έναν οργανισμό, μπορείτε να ορίσετε πολιτικές που απενεργοποιούν αυτόματα τους
λογαριασμούς τους από τα κατάλληλα συστήματα. Με την αυτοματοποίηση αυτών των
εργασιών, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι οι ταυτότητες στις εφαρμογές και τα συστήματά σας
διατηρούνται ενημερωμένες με βάση τις αλλαγές στον κατάλογο ή στο σύστημα ανθρώπινου
δυναμικού σας, μειώνοντας τα σφάλματα και τον χρόνο.
Μάθετε περισσότερα για τη ρύθμιση αυτοματοποιημένης παροχής και κατάργησης παροχής σε
εφαρμογές SaaS >

παρέχοντας δικαιώματα πρόσβασης σε έναν μεμονωμένο χρήστη ή σε μια ολόκληρη
ομάδα του Azure AD. Η χρήση ομάδων επιτρέπει στον κάτοχο των πόρων να ορίσει
δικαιώματα πρόσβασης για όλα τα μέλη της ομάδας, αντί να πρέπει να παρέχει τα

δικαιώματα ένα προς ένα. Αυτή η μέθοδος είναι πιο ασφαλής, καθώς είναι λιγότερο

πιθανό να δώσετε κατά λάθος πρόσβαση σε έναν χρήστη ενώ δεν θα έπρεπε, ενώ μπορεί
να σας εξοικονομήσει χρόνο. Μπορείτε επίσης να κλιμακώσετε δυναμικά τη διαχείριση
των ομάδων σας, αυτοματοποιώντας την εγγραφή μέσω πολιτικών ταυτότητας που
βασίζονται σε χαρακτηριστικά.

Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα στην πύλη Azure >

Πώς να διαχειρίζεστε και να προστατεύετε τις εφαρμογές με το Azure AD

Αυτοεξυπηρέτηση χρηστών
Ορισμένες εργασίες δεν απαιτούν έναν επαγγελματία IT. Το Azure AD σάς επιτρέπει να

αναθέτετε αυτές τις εργασίες σε άλλα άτομα στον οργανισμό. Μπορείτε να δώσετε τη

δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργούν και να διαχειρίζονται τις δικές τους ομάδες
ασφάλειας στο Azure AD. Οι κάτοχοι ομάδας μπορούν να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν

τις αιτήσεις συμμετοχής στην ομάδα ή μπορούν να αναθέσουν σε άλλον τον έλεγχο της
συμμετοχής στην ομάδα.

Ρυθμίστε αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες >
Η δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης επεκτείνεται και στους χρήστες. Οι χρήστες μπορούν να
πραγματοποιήσουν εγγραφή για έναν λογαριασμό μέσω της πύλης αυτοεξυπηρέτησης εάν έχουν
μια επαληθευμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μπορούν να χρησιμοποιήσουν

Εκσυγχρονισμός του ελέγχου
ταυτότητας
Εάν αυτήν τη στιγμή χρησιμοποιείτε έλεγχο ταυτότητας εσωτερικής εγκατάστασης, όπως
Υπηρεσίες Active Directory Federation Services (AD FS), μπορείτε να κάνετε μετεγκατάσταση των
εφαρμογών σας στο Azure AD. Διατηρείτε τα ίδια πλεονεκτήματα για τους χρήστες, όπως το SSO,
αλλά αποκτάτε δυνατότητα κλιμάκωσης και πλεονεκτήματα ασφάλειας χάρη στο cloud, όπως
εφαρμογή λεπτομερών ελέγχων πρόσβασης ανά εφαρμογή με χρήση της πρόσβασης υπό όρους
του Azure AD ή εκχώρηση πρόσβασης σε πόρους σε συνεργάτες με συνεργασία Azure AD B2B.
Όλες οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα πρότυπα SAML 2.0, WS-Federation, OAuth ή OpenID
Connect για εξωτερική σύνδεση μπορούν να μετεγκατασταθούν.
Δημιουργήστε πολιτικές πρόσβασης υπό όρους του Azure AD για να προστατεύσετε την

την πύλη για να επαναφέρουν τον κωδικό πρόσβασής τους. Με αυτόν τον τρόπο η υπηρεσία

πρόσβαση στις εφαρμογές σας >

βοήθειας του οργανισμού σας μπορεί να κάνει μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων.

Χρησιμοποιήστε το Azure AD B2B για να συνεργάζεστε απρόσκοπτα με τους εξωτερικούς

Ρυθμίστε την επαναφορά κωδικού πρόσβασης από τον χρήστη >

συνεργάτες σας >

Συνδέστε με ασφάλεια οποιαδήποτε εφαρμογή, σε
οποιοδήποτε cloud ή διακομιστή με το Azure AD.

1 εκατομμύριο ενεργές,
μοναδικές εφαρμογές
συνδεδεμένες.

Ξεκινήστε σήμερα.
Ξεκινήσετε μια δωρεάν δοκιμή του Azure AD διάρκειας ενός μήνα για να
δείτε πόσο απλή είναι η διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών σε όλες
τις εφαρμογές σας και η προστασία της επιχείρησής σας.

