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Geen zorgen meer over het imagen van uw bestelde laptops, geen lijsten meer die aangeven
welke software voor welke laptop bestemd is. De Signpost Auto Application Updater for Intune,
die gekoppeld wordt aan uw Microsoft 365, is de oplossing die u vrijheid en efficiëntie biedt.
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Voordelen van Auto Application
Updater for Intune
√ Geen kopzorgen vooraf bij het bepalen van de imaging per laptop en gebruikersgroep
√	
Alle gewenste applicaties kant-en-klaar in uw Intune-omgeving waar u met één klik
beslist wanneer en voor welke gebruikers deze worden geïnstalleerd
√	
Eenvoudig en centraal applicatie- en laptopbeheer, ook voor de installaties van updates
en herinstallaties na één of meerdere jaren
√	
Anticipeer op de vraag van uw leerlingen en scholenteam en stel tijdens het jaar ook nieuwe
applicaties ter beschikking die op verzoek aan uw Intune-omgeving kunnen worden toegevoegd
√ Indien de gewenste applicatie niet bestaat in de Auto Updater voegt Signpost deze toe
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Microsoft Intune
for Education
U bent wellicht vertrouwd met Microsoft

Bovendien weet u dat dankzij de inbegrepen

Intune for Education. Deze Mobile Device en

Azure AD Premium en Advanced Threat

Application Management-tool die standaard bij

Analytics elke laptop altijd en overal beveiligd is.

uw Microsoft 365-licentie zit, zorgt ervoor dat
u via een online console efficiënt de laptops
binnen uw school kunt beheren. Applicaties
toewijzen, machtigingen toekennen,
instellingen wijzigen enz. doet u voortaan
online én op afstand, ongeacht uw locatie
of die van de laptop.

‘Dankzij de Auto Application Updater
for Intune beschikken uw gebruikers over de
meest recente versie van applicaties.’

‘Dankzij een centraal
beheer en de Auto
Application Updater for
Intune werkt u efficiënt en
tijdbesparend op school
en op afstand.’

Voordelen van Microsoft Intune
√ De eerste keer dat u aanmeldt worden de laptop en de gebruiker automatisch aangemaakt
√	
Eenvoudig beheer en duidelijke rapportage van de toestellen met eraan gekoppelde gebruikers
op uw school en toegang tot de nieuwste Microsoft-technologieën
√	
Altijd en overal voor een groep of specifieke gebruikers een applicatie toevoegen/verwijderen of
software updaten
√ Bij een probleem kunt u de laptop eenvoudig opnieuw instellen vanop afstand
√ Een betere beveiliging op niet-afgeschermde netwerken dankzij Azure AD
√ Standaard synchronisatie van persoonlijke documenten
√ Single Sign-on zodat een gebruiker zich niet telkens opnieuw moet aanmelden
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Meer informatie?
Ga naar www.signpost.be/intune en bekijk de introductievideo.
Of contacteer uw regioverantwoordelijke voor extra info
over onze nieuwe oplossing.
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