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Šifrování zařízení BitLocker
Pokud dojde ke ztrátě nebo krádeži vašeho zařízení,
BitLocker všechno uzamkne a nikdo další nezíská
přístup do vašich systémů nebo dat. 3

Šifrování zařízení
Pokud zapnete šifrování zařízení, získají na vaše
zařízení a k vašim datům přístup pouze oprávněné
osoby. 4

Najít mé zařízení
Sledujte svá zařízení – dokonce i digitální pero!

Firewall a ochrana sítě
Vaše zařízení se systémem Windows bude vybaveno
integrovanými bezpečnostními funkcemi, které vás
ochrání před viry, malwarem a ransomwarem.

Ochrana na internetu
Řízení aplikací a prohlížeče v nástroji
Zabezpečení Windows pomáhá ochránit
vaše zařízení před potenciálně
nebezpečnými aplikacemi, soubory,
webovými stránkami a stahováním.

Rodičovský zámek a ochrana
Správa doby strávené před obrazovkou, omezení
přístupu k obsahu pro dospělé a ovládání online
nákupů při připojení k rodinným účtům Microsoft.

Bezpečné spuštění
Pomáhá bránit škodlivým softwarovým aplikacím a
neoprávněným operačním systémům před načítáním
během procesu spouštění systému.

Windows Hello
Využívá rozpoznávání tváře, otisků prstů nebo kódu
PIN pro rychlou a bezpečnou cestu odemykání
kompatibilních zařízení Windows bez hesla. 3,5
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Windows Information Protection (WIP)
Pomáhá chránit podnikové aplikace a data proti
náhodným únikům na podnikových zařízeních a
osobních zařízeních, která si zaměstnanci nosí do
práce. 6

Zabezpečení Windows
Zobrazí a spravuje zabezpečení a zdraví vašeho
zařízení.

Přiřazený přístup
Zařízení Windows 11 Pro spouští různé aplikace v
závislosti na uživateli a udržují individuální identity
oddělené a zabezpečené.

Dynamické zřizování
Vyjměte nový počítač z krabice, zapněte ho a
přeměňte ho na produktivní zařízení společnosti v
minimálním čase a snahou.

Podnikový roaming se službou Azure
Dostupné pro libovolnou společnost s licencí služby
Azure AD Premium nebo Enterprise Mobility +
Security (EMS). Podnikový roaming poskytuje
uživatelům sjednocené zkušenosti napříč zařízeními
Windows a omezuje čas nutný ke konfiguraci nového
zařízení. 7

Zásady skupiny
Když propojíte Windows 11 Pro a Windows Server,
můžete spravovat počítače, uživatelské účty a
skupiny a snadno se dostanete k souborům i
tiskárnám. *

Nastavení stánkového režimu
Nakonfigurujte zařízení v místě na zařízení nebo na
dálku pomocí správy mobilních zařízení.

Microsoft Store pro firmy
Vaše společné místo k hromadnému hledání, správě
a distribuci aplikací pro zařízení s Windows 11. 8

Správa mobilních zařízení
Správa mobilních zařízení (MDM) poskytuje
alternativu k tradičním procesům správy počítačů,
takže můžete přejít na cloudovou správu vlastním
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tempem. 9

Podpora pro Active Directory
Připojení k doméně + zásady skupiny: Personál IT
může snadno spravovat počítače, uživatelské účty a
skupiny, zásady zabezpečení a získají snadný přístup k
souborům a tiskárnám při párování s Windows 11 Pro
a Windows Server. *

Podpora pro Azure Active Directory
Zaměstnanci mohou používat jedno přihlášení napříč
Windows 11, Microsoft 365 ** a dalšími službami
Microsoft, provádět přihlášení a snadněji zadávat
hesla pro správu.

Windows Update pro firmy
Pomáhá snižovat náklady na správu, poskytuje
kontrolu nad nasazením aktualizací, umožňuje
efektivní doručení aktualizací a poskytuje přístup k
nejnovějším inovacím.

● Dostupnost funkcí a aplikací se může v jednotlivých oblastech lišit.

● 1 Některé funkce vyžadují konkrétní hardware, úplné podrobnosti naleznete zde. Některá rozvržení jsou dostupná

podle nastavení rozlišení a měřítka. Chatování přes SMS je dostupné ve vybraných zemích a bude postupně

zpřístupněno v dalších oblastech. Další podrobnosti jsou uvedeny na této stránce. Vyžaduje přístup k internetu,

poskytovatel internetu může účtovat poplatky. Funkce je dostupná pouze ve Windows 11

● 2 Po dobu, kdy se na zařízení vztahuje podpora poskytovaná výrobcem OEM.

● 3 Ochrana klíčů na základě TPM vyžaduje modul TPM 2.0 nebo vyšší.

● 4 Vyžaduje kompatibilitu s funkcemi InstantGo/AOAC/HSTI. Další podrobnosti naleznete zde.

● 5 Vyžaduje speciální hardware včetně čtečky otisků prstů, osvětleného IR senzoru nebo jiných biometrických snímačů

a vyhovujících zařízení.

● 6 Pro Windows 11 Pro: WIP vyžaduje ke správě nastavení buď správu mobilních zařízení (MDM), nebo aplikaci

System Center Configuration Manager.

● 7 Vyžaduje se samostatné předplatné služby Azure Active Directory Premium.

● 8 K dispozici na vybraných trzích. Dostupnost funkcí a aplikací se může v závislosti na trhu a zařízení lišit.

● 9 Správa mobilních zařízení vyžaduje produkt správy mobilních zařízení, například Microsoft Intune nebo jiná řešení

třetích stran (prodávají se samostatně).

● 10 Některé funkce vyžadují konkrétní hardware, úplné podrobnosti naleznete zde. Některá rozvržení jsou dostupná

podle nastavení rozlišení a měřítka. Chatování přes SMS je dostupné ve vybraných zemích a bude postupně

zpřístupněno v dalších oblastech. Na této stránce jsou dostupné další informace. Vyžaduje přístup k internetu,

poskytovatel připojení k internetu může účtovat poplatky.
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https://www.microsoft.com/cs-cz/windows/windows-11-specifications
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● 11 Aplikace, které při připojení nejsou otevřené, se automaticky nevrátí na své místo. Aplikace, které opustí režim celé

obrazovky při oddokování, nebudou po opětovném zadokování umístěny zpět do režimu celé obrazovky, ale budou

umístěny zpět v nejlepším možném zobrazení.

● 12 Závisí na hardwaru a softwaru, vyžaduje NVMe SSD disk s rychlostí čtení minimálně 2,5 GB/s a hru využívající

rozhraní API DirectStorage.

● 13 Nový styl emoji je k dispozici pouze ve Windows 11 a v režimu 2D. I nadále nabízíme celou řadu emoji pro

zákazníky s Windows 10.

● 14 Možnost spouštění x64 aplikací ve Windows na architektuře ARM je k dispozici pouze s Windows 11.

● + Některé zobrazené aplikace přijdou později. Některé aplikace jsou dostupné pouze prostřednictvím aplikace

Microsoft Store ve Windows 11.

● * Prodává se samostatně.

● ** Předplatné Microsoft 365 je v prodeji samostatně.
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