
 

Shrnutí 
 
Ve snaze zlepšit zabezpečení počítačů v síti Johnson Controls bude multifaktorová autentizace povolena 

pro klienty VPN a uživatele Outlook Webmail (OWA) a SharePoint v rámci podniku Johnson Controls. Díky 

této nově zavedené službě budeme moci v budoucnu podporovat další aplikace s MFA. Multifaktorová 

autentizace (MFA) je ověřovací metoda, která využívá více než jeden faktor k ověření účtu uživatele. Na 

spravovaných zařízeních JCI dochází na pozadí k autentizaci na druhé úrovni pro aplikace OWA a 

SharePoint. Aby bylo možné spravovat zařízení v rámci JCI, musí být zařízení spravováno v rámci Intune 

nebo musí být připojeno k doméně služby Active Directory GO (go.johnsoncontrols.com); zařízení 

automaticky poskytne ověření. Uživatelé však budou muset při přihlašování do VPN poskytovat 

autentizaci na druhé úrovni, i když je zařízení spravováno společností JCI. U nepodporovaných zařízení 

(osobní zařízení, jenž nejsou spravovány staršími počítači typu Intune nebo Tyco/JCI, které nejsou v 

doméně GO); bude autentizace na druhé úrovni provedena prostřednictvím mobilního zařízení a/nebo 

pevné telefonní linky. Další informace naleznete na stránkách MZV na adrese https://on.jci.com/MFA. 

 

Tento dokument obsahuje potřebné pokyny pro konfiguraci možností aplikace pro mobilní autentizaci a 

autentizaci telefonních hovorů. 

 

Registrační informace: 

Po aktivaci účtu MFA je nutné nakonfigurovat předvolby autentizace, abyste mohli používat klienty VPN 

a službu Outlook Webmail a SharePoint.  

 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně nastavení se obraťte na servisní středisko.    

 

  

Konfigurace  

Multifaktorová autentizace  
Instrukce  

https://on.jci.com/MFA
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Nastavení: 

Ke spuštění registračního procesu otevřete Internet Explorer a přejděte na https://aka.ms/mfasetup  

 

Zobrazí se následující okno: 

 

 
 

Chcete-li začít, zvolte Nastavit nyní. 

 

 

Máte dvě možnosti nastavení předvoleb ověření:  

1. Mobilní aplikace (stránky 3-9) - preferována 

2. Pouze možnost volání (strany 10-12) 

 

 

  

https://aka.ms/mfasetup
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Jak získat mobilní aplikaci: 

Aplikace pro autentizaci by již měla být nainstalována ve vašem zařízení spravovaném v systému Intune. 

Používáte-li osobní zařízení nebo pokud vámi spravované zařízení nemá aplikaci nainstalovánu, můžete 

přejít do obchodu s aplikacemi a stáhnout ji zadáním „Microsoft Authenticator“.  Pokud nemáte přístup k 

mobilní aplikaci, můžete použít možnost volání (pokyny naleznete v další části). 

 

 
 

 

Nastavte předvolby pro ověření (mobilní aplikace) 

 

První otázkou v registračním procesu je, jakým způsobem chcete být kontaktováni.  Požádáme vás, 

abyste jako preferovanou metodu ověření použili mobilní aplikaci.  

 

1.  Zvolte Mobilní aplikace z rozbalovací nabídky. 
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2.  Zvolte Obdržet oznámení pro ověřenía poté vyberte Nastavit. 

 

 
3. V telefonu nebo tabletu otevřete aplikaci Azure Authenticator a vyberte + nebo Přidat účet pro 

přidání účtu. Poznámka: Pokud je účet již nastaven, ignorujte jej a přidejte další účet. 

 

          
             (Android)         (Apple)         (Pokud budete dotázáni, zvolte Povolit) 
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4. Zvolte přidat pracovní účet. Otevře se funkce skenování kódu QR (pokud budete vyzváni, abyste 

povolili přístup k fotoaparátu, zvolte OK). 

 

                     
 

 

 

5. Naskenujte kód QR, který se zobrazí na obrazovce pro konfiguraci mobilní aplikace.  Po dokončení 

budete moci vybrat Další. 
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6. Zobrazí se zpráva o tom, že byla nakonfigurována aplikace Mobilní aplikace. Po zobrazení této zprávy 

zvolte Další.  

 
 

7. Aplikace Azure Authenticator ověří, zda může kontaktovat váš telefon.  Obdržíte testovací oznámení 

o ověření vašeho účtu. Zvolte Potvrdit. 
 

 
 

        
         (Android)    (Apple) 
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Ve vašem mobilním zařízení se nyní v aplikaci Azure Authenticator zobrazí váš účet. 

 

        
     (Android)                (Apple) 

 

8. Pro dokončení nastavení účtu vás aplikace Azure požádá o vaše telefonní číslo.  Toto je druhá forma 

ověřování v případě, že jste nepoužili aplikaci.  Zadejte své telefonní číslo a zvolte Hotovo. 
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9. Po dokončení prvotního nastavení se na základě vašich preferencí zobrazí následující obrazovka, viz 

níže.  Musíte mít nastaveny alespoň dvě mětody (např. autentizaci prostřednictvím telefonu a 

aplikace nebo autentizaci prostřednictvím telefonu a kancelářského telefonu apod.) 
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10. Po dokončení konfigurace účtu budete vyzváni k ověření prostřednictvím telefonu pro přístup k 

vybraným aplikacím. Po zobrazení následující obrazovky použijte aplikaci Azure Authenticator v 

mobilním zařízení k reakci/ověření. 

 

 

        
        (Android)     (Apple) 
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Nastavení předvoleb pro ověření (pouze volba volání) 

 

1. Zvolte Autentizace telefonem z rozbalovací nabídky, zadejte své telefonní číslo a vyberte Další 

 
 

 
2. Obdržíte telefonní hovor.  Přijměte hovor a postupujte podle pokynů. 
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3. Po dokončení telefonního hovoru se zobrazí zpráva „Ověření úspěšné!“ a zvolte Hotovo. 

 

 
 

4. Po dokončení počátečního nastavení se na základě vašich preferencí zobrazí následující obrazovka, viz 

níže.  Musíte mít nastaveny alespoň dvě mětody (např. autentizaci prostřednictvím telefonu a 

aplikace nebo autentizaci prostřednictvím telefonu a kancelářského telefonu apod.) 
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11. Po dokončení konfigurace účtu budete vyzváni k ověření prostřednictvím telefonu pro přístup k 

vybraným aplikacím. Jakmile uvidíte následující obrazovku, obdržíte hovor z tel. čísla           +1 

(855) 330-8653. Přijměte hovor a stiskněte klávesu # # k ověření. 
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Náhradní zařízení 

Chcete-li svůj účet aktualizovat pomocí nového zařízení, navštivte stránku https://aka.ms/mfasetup a 

postupujte podle konfiguračního procesu na novém zařízení. 

 

 
 

  

 

 

https://aka.ms/mfasetup

