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Deployment



Varför ”F12:ar” vi datorer och vad är målet?



Två nya sätt att göra och tänka deployment

• Gemensamma faktorer i båda lösningarna:
• Man använder datorer från leverantören ”out of the box”!

1. Provisioneringspaket

2. AutoPilot



Demo
Provisioneringspaket





Provisioneringspaket

• Nytt verktyg Windows Configuration Designer
• Finns i Store (och i Windows ADK)

• Appliceras på Out of the Box Experience-skärmen eller i Windows 
och kan göra följande:
• Rensa datorn från förinstallerade program

• Domain join (AD eller AAD)

• Konvertera från Windows 10 Professional till Windows 10 Enterprise

• Valfria applikationer installeras eller skript körs



Demo AutoPilot





AutoPilot

1. Konfigurationsprofil skapas (via Store for Business, Intune eller Partner 
Center) 
Anpassningar av lokal administratör, OOBE-sidorna och du får också anpassningar du 
gjort för ”Azure branding”.

2. Dator beställs

3. Leverantör laddar upp unikt hårdvaru-ID till Microsoft

4. Datorerna godkänns av företaget

5. Dator skickas direkt till användaren utan att passera IT-avdelningen

6. Användare packar upp datorn och loggar in och får då:
Anslutning till Azure AD, konfiguration via MDM, applikationer via MDM och/eller 
ConfigMgr, och konverteras till Windows 10 Enterprise samt också aktiveras per 
automatik



AutoPilot krav

• Azure AD Join + automatisk MDM-anslutning
• Detta kräver Azure AD Premium (P1)

• Innan leverantörerna har automatiken på plats är det manuell insamling 
av hårdvaru-ID som gäller





Applikationer



Strategi för applikationer

• Övergripande strategi för applikationer

• Växling till SaaS-applikationer

• Utvecklare skapar direkt AppX via Visual Studio

• Paketering av legacy LOB-applikationer och andra applikationer som 
AppX istället för MSI
• via befintliga paketeringsverktyg, exempelvis AdminStudio

• eller Desktop App Converter



Modern systems 
management



Börja vägen mot modern hantering

• Co-management av datorer för att stegvis lyfta över patchning, 
konfiguration och applikationer till MDM
• ConfigMgr + MDM samtidigt

• AD och GPO-konfiguration + AAD och MDM-konfiguration – samtidigt!

• GPO i Windows 10 v1709 för att automatiskt ansluta domänanslutna 
datorer till en MDM-lösning



Demo “Co-management”





Identifiera konfiguration

• Börja med att inventera GPO:er och se vad kan lyftas över till MDM
• OBS! Ständig utveckling och nya möjligheter läggs till kontinuerligt i MDM

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/client-management/mdm/new-in-
windows-mdm-enrollment-management#change-history-in-mdm-documentation

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/client-management/mdm/new-in-windows-mdm-enrollment-management#change-history-in-mdm-documentation


Flytta infrastruktur

• Flytta över patchning från WSUS/ConfigMgr till Windows Update for 
Business
• Minskar behovet av underhåll, administration och infrastruktur

• Nyttja ”ringar” och Delivery Optimization

• Följ upp med Update Compliance
• En del av Operations Management Suite

• Ingen kostnad/licens inblandad



Demo Update Compliance





Insikter med Windows 
Analytics och Power BI



Proaktivitet och insikt

• Användaren och verksamheten i fokus!

• Stabil och optimal arbetsmiljö som hanteras proaktivt

• Nyttja de verktyg som finns för att ge bättre nytta för verksamheten



Demo Device Health





Windows Analytics och Device Health

• Hälsostatus på dina klienter

• Idag: Drivrutinskrascher och Windows Information Protection

• Inom kort: Applikationskrascher och login-hälsa

• Kräver del av Windows Telemetry aktiverad
• ”Enhanced”-nivå

• Kräver molnbaserad licens (ex. Windows E3 eller E5) eller aktivt Software 
Assurance-avtal



Demo Power BI




