Štart je späť
a inteligentnejší

Ešte stabilnejší

Bezpečnejší

● Všetko dôležité na jednom mieste
● Štart v štýle Windows 7
● Praktické dlaždice so zobrazením
rýchlych informácií

● Priebežná aktualizácia na základe
spätnej väzby od zákazníkov
● Jednoduchý prechod zo staršieho
systému na nový
● Systém prispôsobený pre zariadenia
od smartfónov až po herné konzoly

● Ochrana proti moderným
bezpečnostným hrozbám
● Implementovaný antivírus
vrátane brány firewall
● Priebežná aktualizácia bez nutnosti
používateľského zásahu

Dotyk, pero a hlas

Store a aplikácie

Windows Hello

● Pohodlnejšie ovládanie – dotykom,
myšou, perom
● Širšie možnosti vďaka funkcii
Windows Ink (pero)
● Priebežná aktualizácia bez nutnosti
používateľského zásahu

● Windows obsahuje v základe
aplikácie Pošta, Ľudia (kontakty),
Kalendár alebo Fotografie
● Windows je možné rozširovať pomocou
univerzálnych aplikácií dostupných
vo Windows Store od smartfónov
až po herné konzoly

● Rýchle a bezpečné prihlásenie
do zariadenia pomocou dotyku,
rozpoznania tváre, alebo dúhovkou

Continuum

OneDrive a vstavané
aplikácie

Hry

● Windows 10 je pripravený
pre zariadenia od tabletu
po herné konzoly
● Na každom zariadení vo vzhľade
a s funkciami, na ktoré ste zvyknutí
● Jednoduché ovládanie pomocou
klávesnice

Výhody

● Jednoduchá a bezpečná dostupnosť
dát odkiaľkoľvek
● Využitie úložiska do 5 GB zadarmo
(pri zaobstaraní Office 365 až 1 TB)
● Jednoduchý a rýchly prístup ako cez
webové, tak aj lokálne zobrazenie
(ako disk v PC)

● Windows 10 umožňuje využitie
DirectX 12, ktoré posúva
zážitok z hrania
● Detailnejšie a rýchlejšie zobrazenie
● Hry je možné sťahovať z Windows
Store podobne ako aplikácie

Pripojenie do domény

BitLocker
a BitLocker To Go

Ochrana informácií
vo Windows (WIP)

● BitLocker umožňuje šifrovať disky
a chrániť tak dáta pred neoprávneným
prístupom
● BitLocker To Go umožňuje zabezpečiť
prenosné jednotky (flash disky, ext.
disky)

● Pokročilá ochrana proti úniku citlivých
súborov obsahujúcich dáta
organizácie

MDM

Vzdialená plocha

Podkladová licencia

● Správa pomocou MDM nástrojov
(správa mobilných zariadení
pracovníkov v teréne)

● Vzdialený prístup do zariadenia
s Windows 10 Pro pomocou
vzdialenej plochy

● Umožňujúca multilicenčnú inováciu
z OEM Windows 10 Pro

CSP

Zriaďovacie balíčky

● Jednoduchý prechod z Windows 10 Pro
na Windows 10 Enterprise E3
v programe CSP

● Pre jednoduché nastavenie
certifikátov, VPN a ďalších konfigurácií
● Balíčky je možné následne využiť
pre jednoduché nastavenie
jednotlivých zariadení s Windows 10
(Pro i Enterprise)

● Windows 10 Pro je jednoduché pripojiť
do súčasnej firemnej či školskej
domény (Active Directory)
a centrálne spravovať

Prechod na predchádzajúcu verziu je možné vykonať len…
1. z operačného systému Windows 10 Pro v licenčnom modeli OEM, alebo v multilicenčnom programe
(V prípade, že si zákazník zakúpil „krabicovú verziu“, nemôže prechod na nižšiu verziu realizovať!).
2. na operačný systém Windows 7 Professional alebo na Windows 8.1 Pro.
3. na operačný systém, na ktorý spoločnosť Microsoft poskytuje podporu. V prípade, že spoločnosť ukončí
podporu jedného z uvedených operačných systémov, nie je možné na tento systém už prejsť.

Výhody

Postup a pravidlá
prechodu
z Windows 10
na predchádzajúcu
verziu operačného
systému

Prechod na predchádzajúcu verziu je možné realizovať len za predpokladu, že…
1. zákazník vlastní originálne médiá operačného systému, na ktorý chce prejsť.
2. zákazník vlastní originálny produktový kľúč tejto predchádzajúcej verzie.
V prípade, že zákazník nemá k dispozícii jednu z uvedených podmienok, nie je možné prechod na nižšiu verziu realizovať.
Originálne médiá či produktový kľúč Vám môže poskytnúť výrobca zariadenia, alebo predajca.
Aktivácia preinštalovaného operačného systému je realizovaná pomocou infolinky 0850 111 300.
Táto aktivácia prebieha pomocou systému, nie je potrebné poskytovať žiadne ďalšie informácie.
V prípade otázok kontaktujte vždy infolinku spoločnosti Microsoft 0850 111 300.

