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TEMOS

SITUACIJA LIETUVOS ĮMONĖSE

MICROSOFT 365:
PRODUKTYVUMAS, SAUGUMAS IR 
VALDYMAS





DU KRAŠTUTINUMAI

DRAUDIMAI IR JOKIO LANKSTUMO LAISVĖ NAUDOTI KĄ NORI IR CHAOSAS

MAKSIMALUS SAUGUMAS

IT TURI SUTEIKTI DARBO 
PROGRAMAS NUOLAT 
BESIKEIČIANTIEMS POREIKIAMS

DARBUOTOJAI DIRBA TIK BIURE

ĮMONĖS DUOMENYS NEAIŠKU 
KUR

NEPRODUKTYVUS DARBAS SU 
SKIRTINGOMIS APLIKACIJOMIS

DARBUOTOJAI TURI LAISVĘ



MICROSOFT ĮŽVALGOS

darbuotojų skundžiasi, kad mobilios

aplikacijos turi mažiau funkcijų arba yra

mažiau patogios naudoti nei įprastos

aplikacijos.

42%

61% darbuotojų mano, kad

efektyvūs įrankiai darbe leidžia

greičiau aptarnauti klientus ir

atlikti savo darbą.

28% darbuotojų prisipažino

darbui naudojantys vieną arba

daugiau savo nuožiūra parinktą

aplikaciją

Vidutiniškai tiek kainuoja

saugumo incidento viename

darbuotojo mob. įrenginyje

radimas, analizė ir sprendimas

$ 21.042

DRAUDIMAI IR JOKIO LANKSTUMO LAISVĖ NAUDOTI KĄ NORI IR CHAOSAS



ŠEŠĖLINĖS IT

DRAUDIMAI IR JOKIO LANKSTUMO LAISVĖ NAUDOTI KĄ NORI IR CHAOSAS

NAUDOJA SAVO PROGRAMAS IR 
ĮVAIRIUS APĖJIMO BŪDUS, NES 

DĖL DRAUDIMŲ NEPATOGU 
DIRBTI

NAUDOJA SAVO PROGRAMAS, 
NES NESUTEIKIAMAS VIENINGAS 
SPRENDIMAS ĮMONĖJE IR NĖRA 

PRIEMONIŲ KONTROLIUOTI





MICROSOFT 365 SPRENDIMAS

Vieningas 

valdymas ir 

saugumas

Produktyvumo 

appsai

Nuotolinis 

įrenginių 

valdymas

Visada 

naujausia 

versija



PRODUKTYVUMAS



OFFICE 365 TAI –
DAUGIAU NEI STANDARTINĖS „OFFICE“ 

PROGRAMOS

Subalansuotas 

gyvenimo 

būdas



EL. PAŠTAS IR KALENDORIAI

• Didelės el. pašto dėžutės

• Komandų pašto dėžutės

• Asmeniniai ir bendri kalendoriai

• Kolegų užimtumo matymas kalendoriuose

• Susirinkimų ir kambarių rezervavimas, matant užimtumą

• Integracija su „Teams“ būsenomis

• Galimybė iš laiško iškart pereiti į „Teams“ chat

• Galimybė iš laiško visus gavėjus pakviesti į susirinkimą



ONEDRIVE VERSLUI

• 1 TB saugykla debesyje

• Failai saugūs ir pasiekiami kompiuteriu, per 

naršyklę ir mob. įrenginiu

• Kompiuterio gedimo atveju – jokių problemų

• Saugaus dalijimosi failais parinktys

• Galimi apribojimai

• Redagavimas vienu metu su kolegomis

• Lengvai suteikiamos ir naikinamos failų ar 

aplankų valdymo teisės

• Iki 10 GB dydžio failai

• Nereikia siųsti failų kopijų el. paštu



SHAREPOINT

• Veikia kaip „Onedrive verslui“, tik geriau pritaikytas grupėms ir turi

daugiau galimybių

• Idealus darbui grupėse su tais pačiais dokumentais ir temomis

• Grupės gali būti viešos arba privačios

• Grupės nariai visuomet pasieks aktualias dokumentų versijas

Galima:

• Nustatyti neredaguojamus dokumentų šablonus

• Gauti pranešimus, kai įkeliamas ar modifikuojamas dokumentas

• Sukurti intranetą



PLANNER

Paprastai valdomas įrankis, skirtas:

• Planuoti grupės užduotims

• Priskirti atsakingus asmenis, nustatyti terminus, sekti darbo eigą

• Matyti komandos narių užimtumą

• Veikia ir telefone



TEAMS – KOMANDŲ DARBUI

• Viena vieta grupėms ir komandoms dirbti su 

projektais, efektyviau bendradarbiauti

• Išlieka informacija ir dokumentai

• Puiki paieška

• Laiškus galima persiųsti tiesiai į „Teams“

• Galima pridėti „Planner“, „OneNote“, nuorodas į 

kitas programas

• Sumažina neefektyvų darbą ir dokumentų 

siuntinėjimą el. paštu

• Pasiekiama kompiuteriu, per naršyklę ir mob. 

įrenginiu

• Galima kurti pastovias ir laikinas komandas

• Darbuotojai patys sukuria ir susitelkia į 

komandas

• Pavaduojantį asmenį galima lengvai įtraukti į 

grupes, kad atostogų metu turėtų reikiamą 

informaciją



O KUR DINGO SKYPE VERSLUI? 
PRISTATOME TEAMS!

• Pakeičia „Skype verslui“

• Automatinis užimtumo matymas, integruotas 

kalendoriuje

• Galimybė leisti ar drausti pokalbius su „Teams“ ir „Skype 

verslui“ vartotojais iš tam tikrų domenų

• „Teams“ susirinkimai kalendoriuje

• „Teams“ susirinkimai su žmonėmis (iki 250 vienu metu), 

kurie neturi „Teams“

Papildomai:

• Galimybė pridėti skambučius į išorės numerius

• Galimybė turėti „Microsoft“ susirinkimų kambario 

įrangą sklandiems susirinkimams

Subalansuotas 

gyvenimo 

būdas



SAUGUMAS IR VALDYMAS



WINDOWS 10 IR AZURE 
ACTIVE DIRECTORY

Licencija, skirta atnaujinti ir suvienodinti 

visų įrenginių operacinę sistemą

Vieningas prisijungimas, valdymas ir 

saugumo nustatymų diegimas

„Auto-pilot“ funkcija nuotoliniam diegimui 

naujoms darbo vietoms

Superaiškus licencijavimas – daugiau jokių 

lipdukų ar sąskaitų-faktūrų auditui

Pilnas vartotojų, aplikacijų ir kompiuterinių 

darbo vietų valdymas be jokių serverių



VARTOTOJŲ VALDYMAS AZURE ACTIVE DIRECTORY
VISI „WINDOWS“ IR „OFFICE“ BEI KITŲ CLOUD APPSŲ NUSTATYMAI VIENOJE VIETOJE. 

NEBEREIKIA VIETINIO SERVERIO! 

GALIMA INTEGRUOTI SU SAVO „ACTIVE DIRECTORY“.



ĮRENGINIŲ VALDYMAS SU INTUNE

Įrankis, skirtas valdyti kompiuterius ir 

mobiliuosius įrenginius

Įrenginių „sveikatos“ stebėsena

• Administratorius nuotoliniu būdu mato visų įrenginių 

statusą – ar viskas „OK“, ar reikalingi prevenciniai 

veiksmai

• Administratorius mato, kokiuose įrenginiuose vartotojai 

naudoja verslo appsus (pvz., el. paštą), saugumo 

reikalavimai įrenginiui pritaikomi automatiškai

• Draudimas daryti telefono el. pašto screenshotus ar 

kopijuoti verslo turinį į asmenines programėles

• Nuotolinis įrenginių valymas



ĮRENGINIŲ VALDYMAS – NE TIK WINDOWS

WINDOWS 10

iOS

ANDROID

MAC OS



APRIBOJIMAI NAUDOJANT MOB. ĮRENGINIUS



APRIBOJIMAI NAUDOJANT MOB. ĮRENGINIUS



PAPILDOMOS SAUGUMO IR DUOMENŲ APSAUGOS 
FUNKCIJOS

Azure Information Protection Planas 1

• El. laiškų, jų priedų ir visų dokumentų klasifikavimas bei apsaugos ir taisyklių taikymas

• Jautrios informacijos apsaugojimas, kad ji negalėtų būti perskaityta iš už organizacijos 

ribų

• Daugiau

Data Loss Prevention

• Taisyklės ir strategijos kaip valdyti ir apsaugoti įmonės duomenis nuo nutekėjimo

• Įspėjimai vartotojams dėl rizikingų veiksmų (išorės gavėjai, jautrūs dokumentai)

• Daugiau

Office 365 Advanced Threat Protection

• Safe attachements – papildomai skanuojama kiekvienąkart, kai atidaromas el. laiško 

priedas

• Safe links – papildomai skanuojama kiekvienąkart, kai atidaroma nuoroda el. laiške

• Daug galimybių administratoriui – stebėti, analizuoti ir taikyti saugos taisykles

• Daugiau

https://docs.microsoft.com/lt-lt/azure/information-protection/what-is-information-protection
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2013/10/28/office-365-compliance-controls-data-loss-prevention/
https://products.office.com/en/exchange/online-email-threat-protection


DUOMENŲ APSAUGOS PAVYZDŽIAI



AUTOMATINIS JAUTRIŲ DUOMENŲ APTIKIMAS



28

APSAUGOKITE PRIEIGĄ APSAUGOKITE TURINĮ APSAUGOKITE ĮRENGINIUS IŠLIKITE PRODUKTYVŪS

• Valdykite, kas ir prie kokios 

informacijos prieina „Office 

365-iuose“

• Mokykite vartotojus elgtis 

atsakingai

• Laikykite struktūrizuotai ir 

vienoje vietoje

• Pasirūpinkite sauga

• Valdykite įrenginius, kuriuose 

jūsų darbuotojai naudoja verslo 

aplikacijas

• Užtikrinkite tų įrenginių apsaugą

• Matykite, kurie įrenginiai 

pavojuje ir būkite pasirengę 

greitai reaguoti

• Nuotoliniu būdu trinkite verslo 

informaciją įrenginiuose

• Visos verslo aplikacijos viename 

pakete („Office 365“)

• Vieningas administravimas

• Visi naudoja tik verslo aplikacijas

ATITIKIMAS BDAR

Vien su IT priemonėmis BDAR reikalavimų neatitiksite. Tačiau palengvinsite sau gyvenimą laikydami įmonės duomenis saugiame „Microsoft“ duomenų 

centre, naudodami įrankius, skirtus suteikti / atimti teises, matydami, kokias aplikacijas naudoja darbuotojai, galėdami užtikrinti saugų įmonės duomenų 

naudojimą mobiliuosiuose įrenginiuose.

KAIP M365 GALI PADĖTI SU BDAR?



AČIŪ

KLAUSIMAI?


