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How and where we work has changed

of workers say they want flexible remote

work options

73%

of employees want more in-person collaboration

67%

of managers expect more flexible work

from home policies

80%

Source: “The Work Trend Index” survey was conducted by an independent research firm, Edelman Data x Intelligence, 

among 31,092 full-time employed or self-employed workers across 31 markets between January 12, 2021 to January 25, 2021.



Windows 365 

Hybrid Windows for a hybrid world



Azure Virtual Desktop Windows 365 – Cloud PC

Kasutuspõhine hind

Paindlik platform

Fikseeritud hind

Lihtsus

















Windows 365 

Kuidas litsentse tellida



Integrated with Microsoft cloud services

Microsoft Defender

Azure Active Directory Identity 

Microsoft Endpoint Manager

Microsoft 365 Apps



Järgmised sammud

Vaata lisaks windows365.com

Arvutitöökoha haldus töötuba

Neile kes soovivad nii füüsilisi kui virtuaalseid arvuteid 

hallata Microsoft Endpoint Manager’iga

Virtuaalse töökoha planeerimine

Kuidas planeerida ja juurutada virtuaalne töökoha 

lahendus. Lõppkasutaja profiili info kaardistamine ja 

modernse töökoha disainimine ning piloteerimine.



Primendi pakutavad teenused 

Microsofti turvalisuse koolitus IT administraatoritel

IT produktiivsuse tõstmise koolitus 

• Seadmete haldus PC-d – Windows 10 ja Macide halduse ning sellega kaasas käivad 

Condititonal Access policyd

• Mobiilsete seadmete haldus – rakenduste kaitse poliitikad (MAM) ja seadmete haldus 

(MDM)

• Millistel juhtudel, millist varianti kasutada ja millistel juhtudel neid koos kasutada. 

• Conditional Access policyd ehk kasutajate, seadmete ja andmete ligipääsude 

turvalisemaks tegemine/reguleerimine

• Logi ja monitooringud pilve teenustes.

• Andmete kaitsemine Microsofti compliance lahendustega (Sensitivity labeling, retention

policys, Data Loss Preventation).

• Külaliste kontode ligipääsud/andmete jagamine ja koostöö väliste partneritega.

• Kuidas üles seada ja kasutusele võtta „tööta kõikjalt“ stsenaariumid IT-s?

• Microsoft Teams kasutamise parimad võtted ja reeglistiku ülevaatamine

• Identiteedi ja turvalisuse reeglite ülevaade, sealhulgas mobiilsete seadmete 

reeglid, parooli lähtestamine, MFA, tingimuslik ligipääs

Primend pakub oma klientidele Microsoft Advanced 

Support teenust.



Järgmised webinarid

https://www.primend.ee/seminarid/

30. sept Webinar | TABLOO siseveebi väljakutse –
personalijuht vs tehniline võimekus

16. sept Workshop ENG | Lihtsad ärirakendused kiiresti 
muutuvasse ärisse I (registreerimine Primend.com lehel)

5. okt Webinar | Windows 11

12. okt Webinar | Teamsi uuendused

…..

https://www.primend.ee/seminarid/


Aitäh osalemast

Teile saadetakse Webinari salvestus ja materjalid 

järelevaatamiseks ja kolleegidega jagamiseks


