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„„Best PracticesBest Practices““  

Source: GCR & IDC data analyzed by Microsoft, 2006

Více adresá ových služebř
• Více adr. služeb
• Žádná správa PC
• Mnoho hesel;  SDcalls
• Manuální provisioning uživ.

Jedna adr. služba pro ov .ěř
• Jedna autentika ní adr. službač

$1320/PC $580/PC $230/PC

Automatický provisioning
• Meta directory
• Single Sign-on
• Automatický reset hesel
• Automatický uživ. provisioning

Chybí strategie
• Strategie život. cyklu PC
• Mnoho hw konfigurací
• Mnoho sw konfigurací
• Mnoho imagů

Standardizace
• Obnova PC po 3 – 4 letech
• Mén  hw konfiguracíě
• Mén  sw konfiguracíě
• Minimální po et imagč ů

Dodržení standardů
• Compliance auditing 
• Compliance Enforcement
• Automatická distribuce sw

Minimální zabezpe ení PCč
• Ant-virus
• Reaktivní bezpe nostč

Omezené zabezpe ení PCč
• PC firewall
• Automatický patch mgmt.

Kompletní zabezpe ení PCč
• Anti Spyware
• Kontrola sí ového p ístupu ť ř

(Network Access Control)

Komplexní zabezpe ení PC č = $160/Úspora na PC

Standardizace = $220/Úspora na PC

Správa identity = $210/Úspora na PC
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