
























































Publikus felhőre 

szánnak

15%
ebből

mégis



Mennyire elterjedt a felhő ma?

•

•

•

•

Cloud computing - statistics on the use by enterprises, Eurostat 2014. november

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Cloud_computing_-_statistics_on_the_use_by_enterprises


Tipikus terhelési minták, ahol jobban teljesít a felhő
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Előnyök
Gazdasági szempontok

 Beruházás helyett működési költség

 Alacsonyabb bekerülési és üzemeltetési 
költségek

 Tervezhető pénzügyi szempontból

 Használatarányos költségek

 Gyors bevezethetőség, kisebb rizikó (CRM 
bevezetés példa)



 Hatékonyabb együttműködés cégen 
belül/kívül

 Jogtisztaság



Jobban működő IT

 Rugalmas munkavégzés, bárhonnan elérhető

 Egyszerűbb üzemeltetni, üzletet elősegítő IT

 Idő spórolás IT oldalon (felhasználói képzés, 
folyamatok gyorsítása)

 Nem vagylagos (saját ütemben, telephelyi és 
felhő = hibrid, ki lehet költözni)

 A jövőre felkészült megoldás

Magasabb szintű IT biztonság

 Magasabb rendelkezésre állás

 Több rétegű adatbiztonság

 Eszközök az adatvédelemre, jogi 
megfelelőség





Nagyméretű, skálázható infrastruktúra
24 régió, 19 online, óriási kapacitás világszinten, évről évre nő

 100+ adatközpont

 Top 3 hálózat között ww

 2x AWS, 6x Google DC régió

 G Series – Legnagyobb VM, 32 core, 448GB Ram, SSD

Operational

Announced/Not Operational
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Mélységi védelem
Fizikai ellenőrzés, video megfigyelés, hozzáférés felügyelet

Edge router-ek, tűzfalak, betörés detektálás, sérülékenységi vizsgálatok

Hozzáférés felügyelet és monitoring, anti-malware, patch és konfiguráció 
menedzsment

Secure engineering (SDL), hozzáférés felügyelet és monitoring, anti-malware

Jogosultság, tréningek, megfigyelés

Fenyegetettség és sérülékenység elleni védelem, biztonsági monitoring, hozzáférés 
felügyelet és monitoring, file/adat integritás ellenőrzése, titkosítás

Fizikai biztonság

Hálózat

Host

Alkalmazás

Admin

Adat

ISO 27001, ISO 27018, SSAE 16 (SOC 1) Type II and (SOC2) Type II only), FISMA megfelelőség



Fenyegetettségek

Biztonságos tervezés

Biztonságos kód

Támadások elleni védelem 

Feltételezés
Támadók észlelése

Támadók izolálása

Támadások elhárítása

Beépített felügyelet

DLP, titkosítás, RMS, eDiscovery

Auditálás



Just-in-time hozzáférés

Jóváhagyási 

folyamat

Ideiglenes 

hozzáférés

Kérés okkal

Microsoft mérnök

zéró jogosultsággal

A mérnökök érvényes átvilágítással, ujjlenyomat azonosítással, biztonsági 

képzéssel rendelkeznek.

A rendszer a lehető legkisebb hozzáférést adja a feladat elvégzéséhez.

Minden loggolva van.



Visszaélés feltételezése

Red
teaming

Blue teaming

Új fenyegetettségek 
figyelése

Visszaélések 
elhárítása Belső támadó 

szimulálása

Támadásos 
gyakorlatok



From Inside the Cloud

http://aka.ms/fitc

www.globalfoundationservices.com

http://aka.ms/fitc
http://www.globalfoundationservices.com/




1 élő dokumentum az 
előző verziókkal

Automatikus mentés

Audit log riportok

Visszaállítható a 
Sharepoint lomtárból, 
másodlagos lomtárból, 
vagy support segítségével



Office 365 üzenet 
titkosítás: küldjön 
biztonságos titkosított 
email bárkinek

S/MIME titkosítás: kliens 
oldali titkosító kulcsok

Az adat a tárolás helyén 
és mozgásban is titkosítva 
van

(Bitlocker, Bitlocker to go)

Security Risk Scenarios Risk Mitigation Technology

Rogue Admin RMS, BitLocker

Data Loss Prevention (DLP) DLP Policies

Stolen/Lost Laptop BitLocker

Stolen/Lost Mobile Device BitLocker, Mobile Device Management

Send encrypted email outside the 

organization
Office 365 Message Encryption

B2B S/MIME



Hozzáférési szintek 
szabályozása

Emailben mellékelt 
dokumentumok megőrzik 
a beállítást



Beépített DLP házirendek (hitelkártya, személyi 
szám) és kiterjeszthető sablonok

E-mail-ek és csatolmányok is

Szervezeti szintű, a szabálysértések riportolása
lehetséges

A Házirend Tipp 

figyelmeztet a 

szabálysértésre az e-mail 

írása közben



Központilag beállított megőrzési 
házirendek

Az érvényes szabályok láttatása a 
végfelhasználók felé

Lehetséges felhasználói felülbírálat

Részletezett (keresés alapú) 
helybenhagyó rögzÍtés (in-place 
hold)

Jogi visszatartás

Archiválás

A szabályok részletei láthatók a 

felhasználók számára

Jobb-kattintással lehet 

házirendeket hozzárendelni az 

elemekhez, mappákhoz, vagy 

levelekhez



Exchange, SharePoint, 
Skype és fájlmegosztás

Az új keresési 
technológián alapul

Delegálható hozzáférés 
szerep alapú 
jogosultságkezeléssel

Azonnali 

statisztikák

Közelségi keresés a tartalom 

megértéséhez (proximity 

search)

Keresési eredmények 

Exchange-ből és 

SharePoint-ból

Pontosan fókuszált szűrők a 

keresés szűkítésére

Komplex 

legkérdezések

finomhangolása





Címtár szinkronizálás

Federálás saját címtárral

Több faktoros azonosítás 
(Smart kártya, 
telefonhívás, egyszer 
érvényes token)



Microsoft IntuneBuilt-In

Eszköz
felügyelet

Feltételes 
hozzáférés

Részleges törlés

Beépített Microsoft Intune

LoB

app

Felhasználó-központú megközelítés



Microsoft Intune
Microsoft Azure 
Active Directory 

Premium

Microsoft Azure 
Rights Management 

Premium

Azure 
RemoteApp

Mobil eszköz és 
alkalmazás kezelés

Azonosság és 
hozzáférés kezelés

Tartalomvédelem Alkalmazás 
virtualizáció

Viselkedés-elemzés 
alapú védelem

Advanced Threat 
Analytics

Enterprise Mobility Suite (EMS)



Power BI: életre kelti az adatait
http://powerbi.com

•

http://powerbi.com/


Power BI Desktop
http://powerbi.com

Share &

collaborate 

Report

Prepare

Explore

Power BI Desktop visual data exploration and interactive reporting tool for business analysts. It unifies data 

acquisition, cleansing, modeling, visual analysis and report building into an intuitive desktop tool, freely 

downloadable form the Power BI service

http://powerbi.com/


Előkonfigurált megoldások

Dashboards and Visualizations

Gépi tanulás és analízis

Big Data Stores

Információ Management

Personal Digital Assistant –
Cortana

Perceptual 
Intelligence

Cortana Analytics Suite
Adatok átalakítása intelligens cselekvéssé



Cortana Analytics esetek

Megoldás példák



Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa elhárítás

Hyper-V Failover
Clustering for VM 
Resilience

}

Simplified protection with 
Windows Server Backup

Microsoft Azure Backup

Orchestrated VM
Replication & Recovery
using Azure Site Recovery
(Including VMware & Physical)

Orchestrated Hyper-V VM 
Replication & Recovery into
Microsoft Azure with Azure Site 
Recovery

StorSimple Appliance
iSCSI Disk shuffles/de-
dups/encrypts stale data to Azure

Hyper-V Guest 
Clustering for app-
level HA, i.e. SQL 
Server AlwaysOn FCI

SQLServer HA/AlwaysOn
Replication to Azure and 
Database Backup

SQL SQLCentralized backup with Data 
Protection Manager
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Magasabb szintű adatvédelem
Az ügyfél adata az ügyfélé

http://trust.office365.com

http://azure.microsoft.com/hu-hu/support/trust-center/

http://trust.office365.com/
http://azure.microsoft.com/hu-hu/support/trust-center/




Szerződéses vállalások – legjobb feltételek

Adatvédelmi rendelkezések

Biztonsági rendelkezések

EU Modell Szerződés

Válasz hatósági megkeresésekre

Kulcs szolgáltatási tulajdonságok és 

egyszerűbb, stabil feltételek az előfizetés 

alatt

Standard Online 

Szolgáltatási 

Feltételek minden 

felhő ügyfélre 

vonatkoznak –

módosítások és 

tárgyalás nélkül.



• A 29-es Munkacsoport összes, 28 tagállama

egyetért

• A Microsoft az első és egyetlen szolgáltató,

amely ilyen tanúsítást kapott

• Ennek különösen nagy a jelentősége, mivel

az EU Adatvédelmi Irányelve a legszigorúbb

a világon

• A Microsoft Azure, Office 365, Dynamics

CRM Online, és a Windows Intune

szolgáltatásokra vonatkozik

A Microsoft adatvédelmi szerződései 

megfelelnek a nemzetközi 

adattovábbításra vonatkozó uniós 

követelményeknek



ISO 27018
Az első nemzetközi szabvány a felhőről

Az EU adatvédelmi jogán alapuló új nemzetközi szabvány, a felhőben tárolt adatok védelméről. 

Hatékony alternatíva az ügyfél auditokhoz képest

Az ISO 27018-nak való megfelelést független harmadik felek auditálhatják és igazolhatják. 

Az ISO 27018-nak megfelelő felhő szolgáltatásokat könnyű értékelni és 

összehasonlítani

Az ISO 27018 konkrét átláthatósági követelményeket kér számon a felhő-szolgáltatókon az

adatvédelmi gyakorlatukat illetően, pl. a szerződés megszűnését követő adatmegőrzési

kötelezettséget. Ezek az átláthatósági követelmények ezt követően már az ügyfelek

rendelkezésére állnak.

Az ISO 27018 megkönnyíti az Adatvédelmi Irányelvnek való ügyfél-megfelelést

Az ISO 27018 olyan technikai és szervezeti intézkedéseket fogalmaz meg a személyes adatok

védelme érdekében, amelyek az Irányelv 17.2 cikkelye szerint megfelelőek.



ISO 27018

Független tanúsítás a szabványnak 
való megfelelésről

Alapelvek, amelyeket a felhőszolgáltató köteles betartani

Tilos reklám vagy marketing célra 
felhasználni az adatokat kifejezett 
hozzájárulás nélkül

Transzparencia az adattárolás 
helyéről és módjáról

Biztonsági rés esetén 
elszámoltathatóság arról, hogy az 
ügyfél adatait érintette-e

Breach esetén kommunikáció az 
ügyfelek és a hatóságok irányába

Az ügyfél kontrollálja az adatainak 
felhasználását



Hatósági adatkiadási kérések riportja

http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/reporting/transparency/

http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/reporting/transparency/


Nemzetbiztonsági jogszabályok alapján nem kellett semmilyen nagyvállalati 

ügyfelünk adatait átadnunk.

Semmilyen USA-n kívüli nagyvállalati ügyfelünk adatait nem kellett hatósági 

megkeresésre átadnunk.

2014. második felében összesen 3 vállalati ügyféllel kapcsolatban álló 

magánszemély adataival kapcsolatos megkeresést kaptunk. 2 esetében a vállalati 

ügyfélhez irányítottuk a kérést, a 3. esetben az ügyfél utasítására választ adtunk. 



http://aka.ms/ModernBizWebinarFY15

http://aka.ms/ModernBizWebinarFY15


Microsoft vezető pozícióban minden szegmensben

Public Cloud IaaS (May 2015) Cloud Storage (June 2015) Enterprise App PaaS (Jan 2014) Operational DBMS Systems (Oct 2014)X86 Server Virt (July 2015)

"Microsoft’s comprehensive hybrid 

story, which spans applications and 

platforms as well as infrastructure, is 

highly attractive to many companies, 

drawing them towards the cloud in 

general.”

LYDIA LEONG, 

GARTNER

Miért a Microsoft 
felhő?



Tesztelje az 
Office 365-t és 
az Azure-t, akár 
partner 
segítségével!

Javasolja saját 
ügyfeleinek is!

2 3

Jelezze, ha 
egyéni 
konzultációt 
szeretne!

1

http://office.microsoft.com

http://office.microsoft.com/



