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Sammanfattning 
Den här rapporten handlar om Azure AD Connect och Single/Simplified Sign On. Användare och 

kunder idag ställer större krav för enklare inloggning och en mer sömlös upplevelse för åtkomst till 

alla IT-tjänster. Microsoft har nyligen släppt verktyget Azure AD Connect för synkronisering av 

lösenord mellan Active Directory och molntjänsterna Office365, Azure och 1000-tal SaaS ”Software 

as a service” applikationer. TeamNorr IT-partner är ett IT företag som riktar in sig på att leverera 

Microsofts produkter till sina kunder och vill därför veta mer kring Azure AD Connect, vad som krävs 
och hur det konfigureras.  

Single Sign On har betydelsen att bara behöver logga in en gång för att sen slippa skriva in användare 

och lösenord för att komma åt de applikationer som har stöd för Single Sign On. Federerad domän är 

det som ger bäst och säkrast upplevelse med Single Sign On. Simplified Sign On gör att samma 
användarnamn och lösenord används för inloggning, ingen automatisk inloggning sker.  

Azure AD Connect är verktyget som installerar de roller som behövs för att köra Single Sign On eller 

Simplified Sign On. Som standard installeras en synkroniseringsmotor som ska hålla koll på att 

informationen om användarna/grupperna och lösenorden stämmer mellan det lokala Active 
Directory och Azure Active Directory eller den federerade domänen.  

Det synkroniseringsmotorn tar med när den synkroniserar bestäms av de regler som satts upp. 

Används lösningen med Password Sync så tillkommer inga extra roller. Väljs istället en Federerad 

domän så installeras 2 extra roller som heter Federation(AD FS) och Web Application Proxy(WAP). 

Rollerna sköter autentisering av användarna istället för Microsofts autentisering. På servrarna som 

hostar rollerna krävs en viss grundprestanda beroende på storlek av Active Directory och antal 
användare anslutna för att det ska fungera tillfredsställande. 
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Abstract 
This report covers Azure AD Connect and Single/Simplified Sign On. Users and customers today 

places greater demand for easier login method and seamless experience for reaching all services. 

Microsoft has recently released Azure AD Connect tool to help synchronize passwords between 

Active Directory and the cloud services Office 365/Azure and 1000s of Software as a service 

applications. Team Norr IT-partner is an IT company that focuses on delivering Microsoft products to 

thier customers and therefore wanted to know more about Azure AD Connect. How to configure the 
solution and what the set requirements are. 

Single Sign On means that you only need to sign in with password and login once and automatically 

get access the applications that support the technology without any more credentials.  By using a 

Federated domain users get the best and safest experience with Single Sign On. Simplified Sign On 

lets users use the same username and password to login with to all applications with support, but no 
automatic login.  

Azure AD Connect tool installs the roles that are needed to run a Single Sign On or Simplified Sign On. 

By default the synchronization engine will keep track of information about the users and groups. 

Passwords are also synchronized between on-premises Active Directory and Azure Active Directory 
or federation server. 

What the Synchronization engine takes is determined by the rules defined. Password Sync does not 

install any extra server roles. With the Federation path there will be extra roles installed called 

Federation (AD FS) and Web Application Proxy (WAP). They handle the authentication of users 

instead of the normal Microsoft authentication. There is some set requirement for the servers that 

host the roles depending on the size of Active Directory and numbers of users. The servers need a 
certain base performance for it to work properly.  
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Förord 
Det här är ett Examensarbete för högskole-examensarbete i Nät och Kommunikationsteknik på 15 

HP. Arbetet är gjord Vårterminen 2016 på tillämpad fysik och elektronik på Umeå Universitet via 

programmet Nät och Kommunikationsteknik på 120 HP. Under utbildningens gång kom jag i kontakt 

med Pär Vidmark på TeamNorr IT-partner. Vi kom överens om ett arbete kring Single Sign On mot 

Azure och Office365 med hjälp av Azure AD Connect, så att TeamNorr IT-Partner kunde få veta vad 

som krävs för att köra och driftsätta lösningen. Vill tacka TeamNorr IT-Partner för möjligheten att 

göra examensarbetet på plats och tillgången till en server där det kunde byggas upp testmiljöer för 

att bättre kunna beskriva och förklara allt. Vilket gav en detaljerad konfigurations guide hur 
installationen sker, som hade varit svår att få lika bra utan att få sätt upp testmiljöer. 
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1. Inledning 
Det finns idag större behov av enklare inloggning för användare där allt blir mer integrerat, 

användarna efterfrågar en mer sömlös upplevelse för att slippa logga in flertalet gånger för att nå 

olika applikationer och tjänster. Microsoft har sen tidigare haft lösningar för synkronisering av 

användarnas lösenord mellan molntjänster och Active Directory som heter Dirsync och Azure AD 

Sync. Metoderna var lite mer avancerade att installera och konfigurera, vilket gjorde att Microsoft 

nyligen släppte verktyget ”Azure AD Connect” för att underlätta för organisationer att genomföra 

Single Sign On miljöer och synkronisering genom ett verktyg mot tidigare då alla roller och tillägg fick 

installeras manuellt. 

 

1.1. Bakgrund 

TeamNorr IT-partner är ett företag med 11 anställda i Umeå och Örnsköldsvik som riktar sig till 

mindre och medelstora företag. TeamNorr IT-partner är silver certifierade Microsoft partners och 

säljer mycket av deras produkter till sina kunder. Många av deras kunder skulle kunna vara 

potentiella användare av en Single Sign On miljö för att öka säkerheten och få en smidigare miljö att 

arbeta mot. Det mynnade till att TeamNorr önskade en teoretisk och praktisk fördjupning kring Azure 

AD Connect med Single/Simplified Sign On mot Office365 och Azure. Det finns även andra nyheter 

kring Windows Server 2016 som kan vara av intresse för TeamNorr IT-partner och kan tas upp om tid 
finns över. 

 

1.2. Syfte 

Syftet med arbetet är att fördjupa sig inom Single/Simplified Sign On med Azure AD Connect mot 

Office365 och Azure. Fördjupningen skall ge kunskap hur installation sker och kunskapen ska 

användas för att göra testmiljöer som kan användas för att göra konfigurationsguider.  Även nyheter 

kring Windows Server 2016 om tiden finns för att få en bredare förståelse av dess funktionalitet för 

att se om det kan vara något för TeamNorr. Genom att ligga i framkant med nya tekniker som 
kommer så kan kunder erbjudas bättre tjänster och service än vad konkurrenter kan erbjuda. 

 

1.3. Avgränsningar 

Prioritering kring Single/Simplified Sign On och inloggning mot Office365/Azure miljöer med 

möjligheten att skriva om andra nyheter kring Windows Server 2016. Finns många faktorer som kan 

ändra prisbilden på Azure AD Connect uppsättningar, kostnad är därför inget som kommer att tas 
upp. 

 

1.4. Mål 

Målet är att det skall leda till ett arbete med en teoretisk del för att bättre förstå hur tekniken 

fungerar, det ska ge en samlad bild för läsaren hur de olika inloggningsmetoderna och Azure AD 

Connect fungerar. Det ska framgå vad som krävs för att implantera standardlösningar av tekniken. En 

förenklad beskrivning hur installation av de olika lösningarna kan göras. Ska innehålla minst en 

testmiljö för att få en bättre uppfattning om vad som verkligen krävs för att få en fungerande lösning. 

Skapa konfigurationsguider genom den kunskap som inhämtats från testmiljön. 
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1.5. Metod 

Information kring ämnet kommer i huvudsak att komma från internet då det finns få böcker kring 

ämnet, de som finns tar bara lite på ytan kring ämnet. I första hand använda relevanta sidor på 

internet som Microsoft egna TechNet sidor för att hitta informationen som behövs. Saknas 

informationen där används andra sidor som är nya och relevanta som möjligt för information. Tanken 

är att förenkla ner alla hundra tals sidor som finns kring ämnet och bara ta ut det viktigaste som 
behövs för de vanligaste lösningarna. 

TeamNorr önskade att se lösningen i verkligenheten och därför gjordes testmiljöer för att testa vilka 

begränsningar som finns och vad som är bra att tänka på. Alla bilder i rapporten är skapad på egen 

hand genom verktyget http://draw.io och dokumentet skrivs med Word, alla andra bilder är skärm 
dumpar från skrivbordsmiljö. 

Testmiljöerna kommer att använda sig av testversioner av Windows Server 2012 r2 eller 2016 som är 

giltiga i 90/180 dagar. För Azure kommer Dreamspark konto användas för 1 år och en 30dagars trial 

för Office 365 E3. Alla roller kommer köras som en egen virtuell server om prestandan finns för det. 

Certifikaten som används kommer skapas själv för att slippa köpa in certifikat för testmiljöer, de 

skapas med hjälp av AD CS rollen på Windows Server. Klientmaskinerna använder testversioner av 
8.1/10 och studentversion för Windows 7. 

 

1.6. Precisering av frågeställningar 
Det här kommer att tas upp i rapporten. 

 Hur fungerar Azure AD Connect med AD FS? 

 Hur fungerar Azure AD Connect med Password Sync? 

 Vad krävs för att köra lösningarna och vad är standard inställningarna? 

 Hur fungerade det gamla sättet med Dirsync och Azure AD Sync? 

 Hur uppgraderas Dirsync och Azure AD Sync till Azure AD Connect? 

 Hur installeras Azure AD Connect med AD FS? 

 Hur installeras Azure AD Connect med Password Sync? 

 Hur konfigureras brandväggen och vilka portar behöver vara öppna? 

 Vilken prestanda behövs av servrarna? 

 Vilka klientkrav finns det? 

 Vilken av lösningarna ska användas när? 

 Hur kontrolleras funktionen att allt fungerar? 
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1.7. Akronymer 

SaaS = Software as a service 
AD = Active Directory 
AAD = Azure Active Directory  
SSO = Single Sign On 
GPO = Group Policy Objekt 
FIM = Forefront Identity Manager 
WAP = Web Application Proxy 
Domain/Domän = Logisk katalog 
Forest = En Active Directory instans 
NAT = Network Adress Translation 
DMZ = DeMilitarized Zone 
FQDN = Fully Qualified Domain Name 
CA = Certificate Authority 

 

IPV4 = Internet Protocol Version 4 
AD CS = Active Directory Certificate Service 
LAN = Local Area Network 
VPN = Virtual Private Network 
OU = Organisation Unit 
UPN = User Principal Name 
FS = Federation Service 
STS = Security Token Service 
WinRM = Windows Remote Managment 
TCP = Transmission Control protocol 
UDP = User Datagram Protocol 
MFA = Multi-Factor Auktentication 
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2. Teori 
Den här teoridelen kommer att ta upp fakta kring Azure AD Connect, och hur det fungerar. Det 
kommer vara information som är relevant för målen och frågeställningarna.  

 

2.1. Azure AD Connect 

Azure AD Connect är Microsofts nya flaggskepp för identifiering och åtkomsthantering. Det är ett 

guidat verktyg som används för att integrera och synkronisera lokala servrar som kör Windows Active 

Directory med Azure Active Directory som är Microsofts moln baserade identitet och 

åtkomsthanteringslösning. 

Azure AD Connect hjälper till att koppla användare mot Office 365, Azure, Intune och de tusentals 

SaaS applikationer som finns med en enstaka identitet. Det är ett lättare sätt att synka ihop 

inloggningar än tidigare versioner med Azure AD Sync och Dirsync då den slår ihop dem till ett 

verktyg istället, som även kan installera extra rollerna Federation(AD FS) och WAP(Proxy). Med Azure 

AD Sync och Dirsync fick extra rollerna installeras manuellt [1,13]. Första skarpa versionen 1.0 

släpptes 24 juni 2015, är idag uppe i version 1.1.119.0 som släpptes mars 2016 [4]. Microsoft 

kommer sluta ge support för Dirsync i april 2017 och tanken är att alla ska migrera över till Azure AD 
Connect för hantering av all synkronisering. 

 

2.2. Definitioner 

Det finns ett antal definitioner som kommer i arbetet som är bra att förstå för helheten. Det gör att 
teoretiska delen blir lättare att förstå.  

 

2.2.1. Single Sign On (SSO) 
Som uttrycket säger ska användaren bara behöva logga in en gång för att komma åt allt. Det sker när 

användaren loggar in så sköter Single Sign On servicen så användaren slipper skriva in användarnamn 

och lösenord för att komma åt applikationerna som har stöd för tekniken mer än vid inloggning. Ofta 

när det pratas om Single Sign On så refererar det till webbläsarbaserade program och applikationer, 
funkar även runt andra fristående program som Office 365 med Outlook. 

Det överlägset bästa sättet att ge SSO är att använda sig av en federation tjänst där all autentisering 

delegeras från programmet tillbaka till en central auktorisering källa som (Active Directory, LDAP). 

SSO kan även uppnås på andra sätt t.ex. lösenordsvalv och formulär ifyllning, de metoderna är 

tveksamma ur säkerhetssynpunkt eftersom användarnas lösenord lagras och överförs. Lösenordsvalv 

lösningen är mer känsliga för ändringar av inloggning och lösenords information än Azure AD 
Connect med federation [14]. 

 

2.2.2. Simplified Sign On 

Med Simplified Sign On används samma användarnamn och lösenord för att komma åt alla 

applikationer. Till skillnaden mot SSO så behöver användarna fortfarande knappa in användarnamn 

och lösenord varje gång de ska komma åt en applikation. Det kan ses som lite mindre säkert än SSO 

med federation då lösenorden sparas i molnet utanför organisationens egen miljö. Det är något som 
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används med Azure AD Connect och ”Password Sync” där verktyget plockar de lokalt hashade 

lösenorden och sätter extra lager med säkerhet på dem, sen läggs de upp i Azure Active Directory. 

Säkerhetsmässigt ger det mindre antal lösenord som användararen måste komma ihåg till bara ett, 

vilket kan hjälpa till att öka produktivitet och minska kostnader för arbetstidsbortfall då 

lösenordsåterställning och användning av support minskar. Simplified Sign On lösningen med en stark 

lösenordpolicy ger högre säkerhet än flera svaga nerskrivna lösenord [14][20]. 

 

2.2.3. Seamless Single Sign On 

Seamless Single Sign On står för sömlös inloggning. Beskrivs ofta som den ideala 

användarupplevelsen då inloggning sker endast en gång. Då ska inga mer lösenord eller uppgifter 

behöva anges för webbåtkomst, de kan ibland upplevas från användarens perspektiv som att ingen 

inloggning sker. Autentisering sker oftast via kerberos, Seamless SSO funkar endast med 
domänanslutna maskiner [14]. 

 

2.2.4. Microsoft Azure 
Azure är Microsofts ”cloud computing-plattform” och infrastruktur för att kunna bygga, distribuera 

och hantera applikationer och tjänster genom Microsofts egna datacenter. Innehåller även Azure 

Active Directory för molnbaserad hantering av användare och grupper. Azure innehåller de 1000-tal 
”Software as a service” applikationer som är tillgänglig för användarna. [28].  

 

2.2.5. Office 365 

Office 365 är en tjänst från Microsoft som kombinerar molntjänster med lokala applikationer. Där 
ingår bland annat tjänsterna nedanför, inkluderar även Office sviten med Word, Excel [29].  

 Exchange Online 

 SharePoint Online 

 Skype for Business 

 Office Professional Plus 

 Office Web Apps 
 

2.2.6. Microsoft Intune 
Intune är en molntjänst som ger hantering av mobila enheter och applikationsförvaltning. Intune ska 

hjälpa organisationer att ge anställda tillgång till företagets data, program, resurser samtidigt som 

det skyddar informationen [30]. 

 

2.2.7. Forest 
En Forest består av en hierarkisk struktur av domänbehållare som används för att lagra information 

efter kategori. Domänbehållare anses vara kärnan av Forest strukturen, därför används varje 

behållare för att lagra Active Directory Objekt. Där de flesta har en fysisk representant i form av 

människor, skrivare, datorer. Forest ger även en struktur som genom domänbehållarna kan delas upp 
till en eller flera olika unika hierarkiska DNS namn som kallas domänträd [31]. 
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2.3. Azure AD Connect och hur det fungerar 

För att kunna använda sig av Azure AD Connect, krävs ett Azure Active Directory eller Office 365 

medlemskap. Det skapas när ett av följande konto typer skapas eller om det redan finns sen tidigare 
[1]. 

 Microsoft Azure 

 Office 365 

 Microsoft Intune 

När medlemskapet i någon av de följande molntjänster används så synkroniserar Azure AD Connect 

verktyget ihop Microsofts molntjänster med varandra för att synkronisera användare och lösenord 

mellan molntjänsterna. Azure AD Connect används även för att synkronisera lokala Active Directory 

med molntjänsterna, det ger möjligheten att kunna skapa och ändra användare från valfri portal och 

därefter få allting synkroniserat mellan molnmiljön och det lokala systemet [6]. Se figur 1 hur ser ut 

med ”Password Sync” som är den vanligaste lösningen, det körs som standard om inget aktivt ändras. 

Finns ett annat alternativ också som kallas federerad domän, då krävs extra roller som Federation(AD 
FS) och WAP(Proxy) [1].  

 
Figur 1: Azure AD Connect med Password Sync 

 

2.4. Azure AD Connect uppbyggnad 

Azure AD Connect är uppbyggt av 3 primära delar. Obligatoriska delen med ”Sync Service” som 

innehåller delarna ”DirSync, Azure AD Sync och FIM + Azure AD Connect” se figur 2. Federation ”AD 

FS” och ”Health” är icke obligatoriska delar och installeras vid behov. Health används för övervaka 
hur synkronisering mår och alla roller runt [1]. 
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Figur 2: AAD Connect jämförelse med äldre metoden AD Sync 

 

2.4.1. Sync Service 

Synkroniseringsmotorn är den del som skapar användarna och grupperna och ska hålla koll på att 

information om användarna och grupperna stämmer överens mellan moln tjänsterna och det lokala 

Active Directory. Synkroniseringsmotorn skapar en integrerad syn av objekt som lagras på flera 

informations källor och hanterar identitetsinformationen från datakällorna. Den integrerade synen är 

bestämd av identitetsinformationen som är mottagen från de uppkopplade datakällorna. Reglerna 

som är uppsatta bestämmer hur informationen ska bearbetas. Synkroniseringsmotorn bearbetar 

identitetsinformation från olika databaser, t.ex. Active Directory och SQL Server databas. All data 

som organiserar sig i databas format och har standardåtkomstmetod är en potentiell källa för 
synkroniseringsmotorn att synkronisera [15]. 

 
Figur 3: Sync Service 

 

2.4.2. AD FS (Federation) 
Federation är det som behövs för att få en riktig Single Sign On miljö. Används också för att för att 

sätta upp mer komplexa hybridmiljöer, t.ex. vid användning av en AD inloggnings policy som kräver 

användning av kortläsare eller biometrisk fingertrycksavläsare. Kan användas med Microsoft Passport 

och Windows 10 för en säkrare 2 stegs autentisering med Microsoft hello och ansiktsbiometri eller 

ögonidentifiering (iris) [32]. Användas för sömlös inloggning av användarna så de bara behöver göra 

inloggning en gång mot domänen för att komma åt alla molntjänster som Office 365, Azure, SaaS 
applikationer. 

Azure AD 
Connect

Sync Service

AD FS

Health

AD sync

DirSync

Azure AD sync

FIM + Azure AD Connect

AD FS
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Om företaget använder sig av en policy som förbjuder lagring av företagets lösenord utanför sitt egna 

nätverk, då är en lösning med Federation(AD FS) en bra lösning för dem. Användning av 3e parts 

utfärdare av Federation tjänster är något som kan användas, om det redan finns sen tidigare. I figur 3 

är en Single Sign On miljö med extra rollerna Federation(AD FS) och WAP(Proxy). Användarna loggar 

in internt och externt med sin AD användare. Externa inloggningen sker via WAP(Proxy) för ett extra 

säkerhetslager, inloggning internt sker via AD FS. Det ger åtkomst till Azure, Office 365, Intune, 1000-

tal SaaS applikationer med samma inloggning som lokalt med samma ”User Principal Name” som ser 

ut som en e-postadress till utseendet ”användare@företag.se” [1] [16]. 

 
Figur 4: Azure AD Connect med AD FS/WAP 

 

 

2.4.3. Health 

Health är en helt ny del i AAD Connect som används för att övervaka hur allting mår. Övervakar de 

olika rollerna AD FS, WAP, AAD Connect, Active Domain kontrollanter.  Visar med ett grafiskt 

gränssnitt hur delarna mår och för log filer över fel för att kunna enklare felsöka. Används med fördel 

i samband med komplexa uppsättningar för det kan vara svåra att övervaka, bra för att lokalisera var 
felen ligger speciellt med extra rollerna AD FS, WAP [1][2]. 

 

2.5. Topologi för synkroniserings motor 

Kommer här att ta upp de vanligaste lösningarna som körs med Azure AD Connect verktyget. Finns 
andra topologier också men de valdes bort för de är ovanligare. 
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2.5.1. Enstaka Forest och enstaka Azure AD 

Den vanligaste lösningen med enstaka Forest lokalt. Där med en eller flera domäner som är anslutna 

mot ett Azure Active Directory. Den topologin som express installationen endast stödjer, går även att 

köra via ”Custom Settings”. I figur 5 går en enstaka Forest och domän konfiguration. Det funkar 

enbart att ha en synkroniseringsmotor med alla topologier, men stöd finns för flera Forest och Azure 

AD [19]. 

 
Figur 5: Enstaka forest med enstaka Azure AD 

 

2.5.2. Flera Forest med enstaka Azure AD 

Många organisationer har behov av miljöer med flera Forest, här tillåts även bara en enstaka 

synkroniseringsmotor. När flera Forest ska nås genom synkroniseringsmotorn finns inget behov av 

domänanslutning, kan även ligga inom ett DMZ vid behov. Se figur 6 hur det ser ut med 3 Forest och 

en synkroniseringsmotor. Azure AD Connect har flera sätt att konsolidera användarna som finns i 
flera Forest med målet att representera alla användare endast en gång i Azure AD [19].  

 
Figur 6: Flera Forest med enstaka Azure AD 

2.5.3. Staging server 

Azure AD Connect har stöd för att kunna installera en extra synkroniseringsmotor i staging läge. I 

staging läge läser synkroniseringsmotorn data från alla anslutna AD, men skriver inget och använder 

sig av den vanliga synkroniseringscykeln och har därför en uppdaterad kopia av identitetsdatan. När 

en krasch sker där primära synkroniseringsmotorn kraschar, så kan synkroniseringsmotorn i staging 

läge ta över. Det sker manuellt via AD Connect verktyget och då måste en manuell kopiering av 
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konfigurationen ske för att få staging synkroniseringsmotorn att ta över. Staging läget har andra 

fördelar också som att det kan användas för att testa nya konfigurationer och effekten det har utan 

att störa produktionsmiljöer. När resultatet av inställningar är som det ska, då får staging motorn ta 

över som aktiv synkroniseringsmotor och sätta den gamla i staging läge, se figur 7 hur det kan se ut. 

Kan även användas för att kunna byta ut en aktiv synkroniseringsmotor som ska uppgraderas eller 
när det ska uppgraderas från Dirsync, Azure AD Sync [19][12]. 

 
Figur 7: Staging Server 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Hur många servrar krävs och vad gör extra rollerna? 

Det optimala är att alltid köra 2st av varje roll på en egen fysisk maskin, kostnaderna gör att kan det 

vara svårt att genomföra. Viktigast delen är att använda sig av 2st separata maskiner för AD FS rollen, 

åker de ner så misslyckas inloggning helt. Förloras WAP så försvinner extern åtkomst för användarna 

vilket gör den lite mindre kritisk. NLB ”Network Load Balancer” kan med fördel ligga på samma 
maskin som WAP eller AD FS för att sköta lastbalansering. 
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2.6.1. AD FS – Active Directory Federation Service 

AD FS är skapad av Microsoft och kan installeras på Windows Server Operativsystem. Erbjuder 

förenklad och säker identitets information och webb SSO möjligheter för användare som vill komma 

åt applikationer inom ett AD FS säkrat företag, organisation, molntjänst. För att fungera behövs 

Windows Server 2012 R2 eller högre. Innehåller en service roll som fungerar som en 

identitetsleverantör och autentiserar användare genom säkerhetstokens till program som litar på AD 

FS. Extern åtkomst till applikationer och tjänster som är säkrade genom AD FS utförs av en annan roll 

WAP, som är ny för Windows Server 2012. AD FS i Windows Server 2012 R2 och högre ger några 

extra praktiska egenskaper som visas här nere [25][9]. 

 Device Workplace Join - Används för SSO och en sömlös extra autentisering faktor. Ger 

möjligheten för organisationen att tillåta åtkomst från enheter som är personligt ägda av 

användare, sen välja om risken är acceptabel att tillåta användning av utrustningen. 

 Multi-Factor access control - AD FS tillåter en hög nivå av autentisering av vem ska ha åtgång 

till vilken applikation. Det kan baseras på olika attribut t.ex. Mail, UPN, enhets attribut. 

 Managing risk with Mutli-Factor authentication – kontrollera policys så det eventuellt kan 

krävas högre autentisering på applikations basis vilket ger en högre flexibilitet. 

 Password change – tillåter användare att ändra deras lösenord från valfri workplace ansluten 
maskin när deras lösenord går ut. 

 

2.6.2. WAP – Web Application Proxy 

WAP ger AD FS tillträde till säker extern åtkomst, är en ny service roll som kom med Windows Server 

2012 R2. Funktionaliteten fungerar som en bakåtvänd Proxy för webbapplikationer inom 

företagsnätverket för att tillåta användare från valfri enheten komma åt inloggningen externt utanför 

företagsnätverket. WAP ger förautentiserad åtkomst till webbapplikationer genom AD FS och får 

funktionen som AD FS Proxy. AD FS Proxy funkar så att den lyssnar på samma saker som AD FS och 

skickar vidare all information från internet till AD FS. Sen skickar AD FS all information till WAP som 

sen skickar det externt mot internet. Det ger ett extra säkerhetslager till en AD FS farm, bör användas 

direkt användarna ska ha extern åtkomst till inloggning. WAP ska ligga inom ett DMZ eller utanför 
företagsnätverket. Domänanslutning av WAP är en säkerhetsrisk [26]. 

 

 

 

 

 

2.6.3. NLB – Network Load Balancing 

Är en klusterteknik för att hantera två eller fler servrar. Fördelar trafiken mellan flera servrar över 

TCP/IP nätverksprotokollet för att kunna balansera trafiken mellan servrarna. Ger högre tillförlitlighet 

och prestanda, NLB distribuerar klienternas förfrågan mellan servrarna i klustret och kan användas 

för bestämma hur mycket belastning varje enskild server får. NLB tillåter alla servrar i klustret att nås 

från en och samma IP adress, håller koll på den statiska IP adressen för varje klustrad server och 

omfördelar lasten. Skulle en server krascha av någon anledning balanserar NLB om lasten till de 
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kvarvarande servrarna tills den kommer upp igen och kan då återförenas automatiskt för att ta del av 

belastningen igen [26]. 

Rekommenderas att använda sig av en separat virtuell maskin för varje NLB roll. Kan på mindre 

uppsättningar installeras på en av servrarna i klustret istället för på en egen fysisk maskin. Alla 

maskiner i klustret måste finnas inom samma subnät för att det ska fungera korrekt. Vid användning 

av NLB ska A-record/login adressen först vara riktad mot NLB serverns IP adress internt och externt 

om det finns NLB på både AD FS och WAP rollerna, annars bara på den sida där en aktiv NLB finns 
[24].  

 

2.7. Password Sync vs AD FS vad passar när? 

För många organisationer som bara vill använda sig av samma inloggning mot Office 365 och SaaS 

program och andra Azure AD produkter så är ”Password Synchronization” det som rekommenderas. 

Även när det är en mindre organisationer så kan det vara svårt att motivera extra kostnaden för en 

federationslösning då den i praktiken kräver fler fysiska servrar eftersom AD FS, WAP rollerna 

behöver vara 2 av varje för redundans. Kraschar servarna så försvinner möjligheten att logga in, till 

nya serverar ordnats igång, alternativt att ställa om hela lösningen för synkning mot molnet direkt 

istället. För vissa organisationer kan det finnas skäl varför de vill använda sig av federationslösning, 
några exempel på det kan vara [3]. 

 AD FS finns redan sen tidigare eller som en 3e parts federations leverantör. 

 Säkerhetspolicy som förbjuder synkronisering av lösenord mot molntjänster eller internet 

tjänster. 

 Hög prioritet på en sömlös SSO upplevelse för användarna. 

 När behovet av hybrid lösningar finns för autentisering av användarna t.ex. kortläsare, 

biometri, Microsoft passport för ökad säkerhet. 

 Active Directory funktioner som mjuk kontolåsning eller lösenordslåsning. Arbetstidspolicy 

som gör att användarna spärras från inloggning vissa tider. 

 Ge villkor för åtkomst till det lokal organisationen och molnet genom att kräva registrering av 
utrustningen. Eller använda sig av ”Azure AD join” eller ”intune MDM policy”.  
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3. Grundinställningar och grundförutsättningar 
Här kommer grundförutsättningar och inställningar som ska uppnås för att Azure AD Connect ska 
kunna installeras och fungera korrekt att tas upp. 

 

3.1. Azure AD Connect allmänna grundförutsättningar 

Innan AD Connect installeras är det bra att kolla över dessa punkter och se till att kraven uppfylls, 
annars kommer det leda till problem senare om det ens går att installera[7][22]. 

 Krävs tillgång till Azure Active Directory global administratörskonto och lokalt Active 

Directory administratörskonto. 

 Azure eller Office 365 prenumeration. 

 En verifierad domän vid användning av Azure AD. 

 Kräver Active Directory och Forest funktionalitet högre än Windows Server 2003.  

Domänkontrollanten kan köra valfri version så länge den uppfyller Forest nivån. 

 Skall ”Password Writeback” användas måste domän kontrollanten minst köra Windows 

Server 2008 eller nyare. 

 AAD Connect saknar stöd för Small business server, Windows Server Essentials. 

 AAD Connect måste installeras på Windows Server 2008 R2 SP1 eller högre för ”Password 

Sync”. Federationslösning kräver Windows Server 2012 R2. Vid alla versioner ska de vara fullt 

uppgraderade för att säkerställa att det fungerar. 

 Behöver en SQL server databas för att lagra identitets data, som grundinställning körs SQL 

server 2012 express localDB, har en limit på 10GB där det max kan ha cirka 100000 objekt i 

databasen. Behövs fler objekt körs custom installation, riktad mot en standard SQL databas. 

 Brandväggsportar måste öppnas. Se kapitel 4 om brandväggar och portar. 

 

3.2. Azure AD Connect Sync grundinställningar  

Som grundalternativ kommer synkroniseringsmotorn att använda vissa grundinställningar speciellt 

vid ”Express installation”. Med ”Custom Settings” kan synkroniseringsinställningar ändras mer. 

Konfigurationsverktyget installerar även några nödvändiga program som behövs för att allting skall 

fungera. Programmen som installeras in är [15]. 

1. NET Framework 

2. Azure Active Directory Powershell Module  
3. Microsoft Online Services Sign-In Assistant 

Grundinställningarna används om inget aktivt ändras, t.ex. om användare vill ha mer än en mailbox 

så måste det ändras. Har användarna bara ett aktivt konto i den lokala Foresten används den för att 

identifiera användaren, gäller för båda installationssätten. ”User Prinacipal Name” och 
”sourceanchor/immutableID” kommer tas från den lokala Foresten [15]. 

 Bara en mailbox per användare. 

 Foresten som innehåller användarens mailbox har den bästa kvalitén på de synliga attributen 

i ”global adress list”. Skulle ingen mailbox existera på användarna då kan vilken Forest som 

helst ge de attribut värdena. 

 Om en länkad mailbox existerar med ett konto på en annan Forest kommer den användas för 

login. 
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 Vid mer än ett aktivt konto per mailbox så kommer synkroniseringsmotorn välja en och 

ignorera den andra 

 Länkade mailboxar som är kontolösa exporteras aldrig till Azure AD, blir aldrig del av någon 

grupp heller. 

 Automatiska uppgradering av AAD Connect så nyaste versionen är installerad. 

 Per automatik är ”prevent accidental deletes” igång, skall skydda mot för många 

borttagningar på samma gång. 

 Som default synkroniseras alla användare, grupper, kontakter och Windows 10 datorer.  

 Password Syncronization är grundalternativet.  

 

 

3.3. Azure AD Connect med ADFS/Proxy grundförutsättningar 

Grundkraven gäller även med ADFS och Proxy, här finns några extra krav som behövs för att få det 
att fungera korrekt [8]. 

 AD FS och Web Application Proxy måste vara installerad på Windows Server 2012 R2 eller 

nyare. 

 Om mål servern är domänansluten, kontrollera då att Windows Remote Managed är igång 

med kommandot ”Enable-PSremoting –force” 

 Ska Proxy/WAP servern ligga inom DMZ eller externt skall samma krav uppfyllas som med en 

domänansluten, det kan även behövas att köra ”Set-item 

WSMan:\localhost\client\trustedhost –value DMZserverFQDN –Force –Concatentate” för att 

tillåta att den externa servern att läggas till. Maskinen läggs till i server poolen via DNS 

tabben, höger klicka sen på servern och skriv in administration information för Proxy/WAP 

maskinen. Nu ska det stå online och åtkomst för fjärrstyrning skall fungera. Testas att det 

fungerar genom att höger klicka på servern i server manager och köra fjärranslutning via 

PowerShell. 

 AD FS/WAP kräver SSL X509 v3 certifikat. Självsignerade certifikat får endast användas i 

laborationsmiljö. Certifikat utfärdade av en säker certifikatutfärdare i produktionsmiljöer. 

Går att använda Wildcard certifikat eller ett certifikat som stämmer mot login namnet 

fs/sts/login, t.ex. ”fs.företag.se”. 

 Behövs ett DNS uppslag ”A-record” för AD FS internt, externt mot WAP för att Windows 

auktorisering ska fungera korrekt. 

 Klienter skall ställa in intranet zone i webbläsaren för att tillåta den federerade domänens 

adress, kan se ut såhär ”HTTPS://fs.företag.se”. Kan även skickas ut med ”Group Policy 
Object” till användarna. 

 

 

4.  Server/Klient/brandväggs krav 
Brandväggar och klient maskiner behöver lite ändringar för att det skall fungera beroende vilken 

lösning som körs. Alla roller har ett minimum krav vad som behövs för att det skall fungera 
acceptabelt. 
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 Portar och protokoll 

För extern åtkomst skall fungera ska några portar öppnas både internt och externt, Beroende hur 

lösningen ser ut kan det se lite annorlunda ut. Justering av intern brandvägg kan behövas om den 

spärrar vissa portar. Tabell 1 visar vilka portar som behöver vara öppna mellan de olika servrarna och 

vad de har för syfte. I figur 8 är ett exempel på en lösning med en extern WAP och allt annat internt 

inom företagets brandväggar [10]. 

Tabell 1: Portar och protokoll 

Protokoll Port Användning 
Portar och protokoll internt 

DNS 53 (TCP/UDP) För lokala DNS uppslag 

Kerberos 88 (TCP/UDP) Kerberos inloggning mot AD 
MS-RPC 135 (TCP/UDP) Används under installation av AD Connect 

verktyget 

LDAP 389 (TCP/UDP) Används för dataöverföring från AD och är 
krypterat med kerberos sign & seal 

LDAP/SSL 636 (TCP/UDP) Används vid överföring från AD vid användning 
av SSL, då data är signerad och krypterad. 

RPC 1024–65353 (TCP/UDP) Används för den första konfigurationen av 
Azure AD när den kopplar mot lokalt AD 

 

Mellan maskinen som kör Azure AD Connect and Azure AD behöver de här portarna öppna. 

HTTP 80 (TCP/UDP) Används för att nedladdning av CRL för att 
verifiera SSL certifikat. 

HTTPS 443 (TCP/UDP) Används för synkronisering med Azure AD 

 

Azure AD Connect och Federation/WAP(Proxy) Server behöver de här portarna. 
HTTP 80 (TCP/UDP) Används för att nedladdning av CRL för att 

verifiera SSL certifikat. 

HTTPS 443 (TCP/UDP) Används för synkning mot Azure AD. 
WinRM 5985 Windows Remote Managment. 

 

Mellan WAP(Proxy) och federation servrar. 

HTTPS 443 (TCP/UDP) Används för autentisering. 

 

Mellan WAP(Proxy) och användarna. 

HTTPS 443 (TCP/UDP) Används för autentisering. 
TCP 49443 (TCP) Använd för certifikat autentisering. 

 

AAD Connect Health agent för AD FS/sync och Azure AD 
HTTPS 443 (TCP/UDP) Används för autentisering. 

TCP 49443 (TCP) Används för certifikat autentisering. 
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Figur 8:Portar som behöver vara öppna 

 

4.1. Vilken hårdvara krävs? 
Hårdvarukraven ger en bra riktlinje hur mycket processorkraft, minne, diskutrymme som minst 

behövs för att det skall fungera tillfredsställande. Riktlinjerna används vid planering av sin 
uppsättning och även inköp av servrar så prestandan räcker till. 

 

4.1.1. Azure AD Connect 

Tabell 2 visar hur mycket AAD Connect verktyget kräver av servern som kör verktyget. Minimum 

kravet är en dubbel kärning processor med 2 GB minne. Möjligheten finns att använda sig av Azure 

VM ”cloud computing” så krävs A2 eller högre. Inget stöd för lastbalansering så servern måste 
överdimensioneras så prestandan räcker när antal objekt ökar[7]. 

Tabell 2: Krav efter objekt i AD 

Antal objekt i AD CPU Minne Diskutrymme 

>10,000 Dual Core 1.6Ghz 4 GB 70 GB 
10,000–50,000 Dual Core 1.6Ghz 4 GB 70 GB 

50,000–100,000 Dual Core 1.6Ghz 8 GB 100 GB 

100,000–300,000 Dual Core 1.6Ghz 16 GB 300 GB 
300,000–600,000 Dual Core 1.6Ghz 32 GB 450 GB 

<600,0000 Dual Core 1.6Ghz 32GB 500 GB 
 

4.1.2. AD FS/WAP 

AD FS och WAP rollen har minimumkrav på 1.4GHz 64bit processor med 512mb minne och 32GB 

lagringsplats. Rekommendationen är en Quad-core processor på 2 GHz med 4GB minne och 100 GB 

diskutrymme [11]. WAP rollen kräver generellt lite mindre vid stora miljöer, t.ex. när 4 ST AD FS 

maskiner körs så räcker det med 2 ST likvärdiga WAP maskiner. Rekommendationen är att alltid att 

köra 2st maskiner för varje roll, det ger även fördelen att kunna använda sig av lastbalansering(NLB) 
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för att avlasta varandra vilket leder till att sänka kravet lite för varje maskin då det blir 2st som delar 

på lasten [2]. 

 

4.2. Klient krav 

Single Sign On kräver stöd för Kerberos Autentisering av webbläsaren och de flesta stora aktörer som 

Explorer 10/Edge/Firefox(v21)/Chrome(v27) och även Safari(v7) har stöd för detta i de nyare 

versionerna. Används den nyaste versionen av Webbläsaren så skall det fungera så länge allt är rätt 

inställt. Minimum versionerna saknar ibland stöd för sömlös inloggning och det funkar generellt bäst 

med Microsofts egna webbläsare [11]. Funktionen med ”Workplace Join” ger personal möjligheten 

att komma åt företagets resurser genom att enheter som telefon/surfplatta/laptop blir kända. Det 

ger tillgång till sömlös SSO genom en 2 stegs authorisering. Enheter med operativsystem över 
Windows 8.1, iOS 6.0+, Android 4.0+ eller högre stödjer ”Workplace Join” [33].   

Vid användning av Internet Explorer/Edge behöver det läggas dit federation serverns adress under 

Internetalternativ > Säkerhet > Lokalt intranät > platser > avancerat. Skall då se ut som i figur 9. 

Viktigt att ”https://” står med för det att sker över port 443(SSL). Genom egen testning kontrollerat 

att Windows 7/8.1/10 har stöd för sömlös SSO med Internet Explorer/Edge. Bristfällig information 
om vilka operativsystem som har fullt stöd för sömlös SSO från Microsoft. 

 
Figur 9: Inställning webbläsare 

 

Optimala är att skicka ut inställningarna med en GPO för alla domänanslutna användarna för Internet 
Explorer/Edge och de webbläsare som ärver inställningar från Explorer/Edge. 

  



Löpnummer (EL1621) 
Examensarbete för högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik, 15hp 

  24 

5. Planering av uppsättning av Azure AD Connect med AD FS och 

WAP 
Det finns många olika sätt göra lösningen så tas ett ideal scenario upp för ett mindre företag på upp 

till 1000 användare, hur planering av lösningen sker. Mindre uppsättningar är rätt lika större 
uppsättningar allmänt, det som skiljer är att det krävs fler maskiner när fler användare ska anslutas.  

 

5.1. 1,000 användare eller färre 

Först är det bra att bestämma om användning av lastbalansering(NLB) är något som skall användas. 

Den rollen kan med fördel installeras på samma maskin som en av AD FS och WAP maskinerna i en 

mindre setup. 

En dedikerad AD FS maskin kan klara upp till 15000 användare med dubbla fyrkärniga processorer 

och 4GB minne. Det gör att serverns kommer att betalastas lite i små miljöer, Proxy rollen kräver 

ännu mindre av servern än AD FS. Då behöver det bara ges lite över minimum kravet för både AD FS, 

WAP rollerna vilket var 2 kärnor och 2-4GB minne och 100GB+ med diskutrymme borde räcka. För 

maskinen med Azure AD Connect så måste storleken på AD kollas över för att sen kunna följa tabell 2 

för att dimensionera den, helst ska maskinen överdimensioneras lite då AAD Connect verktyget 

saknas stöd för lastbalansering och möjligheten att lägga till fler maskiner.  

Vid färre än 1000 användare så går det att installera AD FS rollen på den fysiska maskin som har AD 

domän kontrollanten, rekommendationen är att göra den görs virtuell och separerad från AD. Finns 

2st AD maskiner kan de användas, annars måste en till fysisk server ordnas. AD FS rollerna bör ligga 

på 2st separata maskiner för annars om den går ner kommer ingen åt någonting.  

Proxy rollen får aldrig installeras på samma maskin som AD och ADFS av säkerhetsskäl och bör ligga 

inom ett DMZ eller utanför företagets nät. Det även bra med 2 fysiska maskiner, går att klara sig med 

en om förlust av externt åtkomst är acceptabelt kortare perioder [24]. Figur 10 är ett exempel på en 

mindre miljö, där färre maskiner används och är den minsta mängden det går att komma undan med, 

vilket är 3st fysiska maskiner, Exemplet här har 4st fysiska maskiner som det helst skall vara. Azure 

AD Connect rollen har även en del prestanda krav beroende på antal objekt som ska synkroniseras 

men kan i en mindre miljö installeras på samma maskin AD FS/AD men helst som en egen virtuell 
maskin. 
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Figur 10: Planering 

 

5.2. 1,000–15,000 användare 

Vid fler än 1000 användare är det bra att använda sig av rena dedikerade servrar, 2st AD FS servrar 
och 2st Proxy servrar. Då är även en dedikerad Azure AD Connect maskin också att föredra [24]. 

5.3. 15,000-60,000 användare 

Lite beroende på vad användare antalet ligger på, så krävs allt från 3st till 5st dedikerade AD FS 

servrar. Proxy servrar krävs fortfarande bara 2st dedikerade maskiner och är blir det fler än 60,000 

användare måste en avancerad konfiguration med en egen SQL databas server användas för att lagra 

AD FS konfigurationsdatabasen. Här är en dedikerad Azure AD Connect maskin också att föredra och 

nu kan antalet objekt börja bli många så säkerställ att maskinen har prestanda över, lastbalansering 

av Azure AD Connect saknas helt, se därför till att servern har överkapacitet då en stor miljö tar lång 

tid att migrera över. Med de andra rollerna är det relativt enkelt att lägga till mer maskiner eftersom 

behov uppstår vilket även balanserar av NLB rollen som absolut skall användas i miljöer med mer än 
1000 användare [24]. 
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6. Verifiera och testa setup 
Vid användning av ”Password Syncronization” logga in som vanligt mot Microsoft miljö och se till att 

lösenorden och användarnamn är samma mot alla portaler synkroniseringen skett mot. 

Användarnamnet ska nu vara den samma som inloggning via AD t.ex. ”användare@företag.se”. Vid 

en AD FS lösning skall användaren nu istället bli förflyttad från Microsoft sida till sin egen federation 

server där användarna nu ska loggas in per automatik utan att ange lösenord. Första gången kan 

login namnet behöva anges på Microsofts sida, externt skall du kunna se federation inloggningssidan 
då ingen automatisk inloggning sker [23]. 

 

6.1. Test med Microsoft verktyg 

Konfigurationen testas genom att använda Microsoft verktyg ” Office 365 Single Sign On test” för att 

kontroll. Kommer dock endast få godkänt på alla delar när ett enligt Microsoft tillförlitligt certifikat 

används. Med självsignerat certifikat kommer en varning på den delen, dock fungerar allt som det 
ska ändå. Se figur 11 för hur det ser ut när det fungerar. https://testconnectivity.microsoft.com/ 

 

 

 

Figur 11:Microsoft veriferingsverktyg 

 

6.2. Test från intranet/extranet 

Testa externåtkomst för att reda på om inloggningen fungerar externt, gör det från en enhet utanför 

det interna nätet. Gör samma test från en domänansluten enhet internt, går bra att t.ex. använda sig 

av https://myapps.microsoft.com för att göra testet. Se att det verkligen går att logga in som tänkt, 

figur 12 visar hur det ser ut när det är korrekt. 

 

https://testconnectivity.microsoft.com/
https://myapps.microsoft.com/
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Figur 12: Test intranet/extranet 
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7. Nyheter kring Azure AD Connect 
Några viktiga uppdateringar och buggåtgärder kom med den nyaste version 1.1 av Azure AD Connect 
[4]. 

 Automatisk uppgradering som ser till att AAD Connect alltid är uppdaterad till nyaste 

versionen om installationen innehåller mindre än 100,000 objekt metadata. Körs alltid som 

default vid ”Express installation”. [5] 

 Tillåter nu ändring av inloggningsmetod efter en genomförd installation [4].  

 Nytt inbyggt schemaläggningsverktyg som nu synkroniserar vid 30min istället för 3tim [4]. 
 

7.1. Nyheter med AD FS i Windows Server 2016 

Nya versionen av AD FS kommer att förenkla inloggning för användare och utrustning. Kontrollen av 

vem som får åtkomst till vad och från vilken utrustning har ökat. Utökat stöd för hybrididentiteterna 

genom stöd av valfri LDAP V3 kompatibel katalog. Användare som kör Windows 10 kommer nu åt 

applikationer utan att ange ytterligare referenser baserat endast på deras skrivbordsinloggning även 
över externa nät. 

Möjligheten att konfigurera enhetsautentisering eller Azure MFA som primär eller sekundär 

autentiseringssätt. Båda ger möjligheten att autentisera över externa nät utan att ange lösenord. 

Windows 10 användare kan nu logga in mot AD FS applikationer baserade på Microsoft Passport för 

en mer säker och sömlös väg att autentisera användare och maskiner. Förbättringar kring migrering 

ska göra det lättare att flytta en befintlig Windows Server 2012 R2 AD FS farm till Windows Server 

2016 [16]. 

 Applikationspolicys ska bli lättare att konfigurera med en ny wizard. 

 Möjligheten att separera serveradministratörer och AD FS serviceadministratörer. Inget krav 

att AD FS administratören ska vara lokal serveradministratör längre och kan istället vara 

tillagd i en ”security group”. 

 Certifikat auktorisering för användare sker nu över port 443. Tidigare användes 49443 vilket 

bidrog till mer portar öppna utåt. 

 Möjligheten att kunna ändra inloggnings upplevelse för varje applikation. 
Inställningsmöjligheter som meddelande, bilder, logo och tema för applikationerna.  

 

7.2. Nyheter med Web Application Proxy i Windows Server 2016 

Fokuserar på nya funktioner som gör det möjligt med publicering och förautentisering för fler 
program, ska ge en förbättrad användarupplevelse [17]. 

 Wildcard domän publicering av applikationer som kommer underlätta publicering av 

SharePoint applikationer. 

 HTTP till HTTPS omdirigering så att användarna får tillgång till applikationen även om de 

glömmer skriva HTTPS i webbadressen. 

 Publicering av Remote Desktop Gateway applikationer. 

 Förbättrad administrationspanel. 
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8. Azure AD Sync och Dirsync 
Dirsync och Azure AD Sync är idag omoderna då Azure AD Connect bygger delvis på båda teknikerna. 

Azure AD Connect är en förbättring på båda teknikerna och gjort det till ett verktyg som installerar 

allt, tillskillnad mot tidigare då vissa roller fick installeras manuellt. Microsoft har knappt har någon 

information kvar runt området så blir det här avsnittet mer en enklare genomgång av Dirsync och 

Azure AD Sync. Microsoft har slutat tillåta hemladdning av installationsprogrammen och ger ingen 

support längre. Skapades istället konfigurationsguider kring hur uppgradering till Azure AD Connect 
sker, se kapitel 14.4.   

 

8.1. Dirsync 

Microsofts gamla verktyg för att kopiera det lokala AD och synkronisera det mot Azure AD, det 

fungerar på både Office 365 och Azure AD. Stödjer endast enkel Forest scenarion, stödjer flera Forest 

om Forefront Identity Managment (FIM) lösning används. Lösning för det scenariot med flera Forest 

var rätt svårt att konfigurera och tar mycket tid. Sen länge utbytt av Azure AD Sync, idag har 

Microsoft slutat uppdatera och ge support kring DirSync mer än uppgradering till Azure AD Connect 
[27]. 

 

8.2. Azure AD Sync 

Ersättaren till DirSync som eliminerar behovet av FIM och förenklade installationen och 

synkroniseringen. Till skillnad mot Dirsync har det stöd för båda enstaka och flera Forest genom en 

enstaka service. Har även förbättrad filtrering av objekt och attribut som synkroniseras, Microsoft ger 

support till Azure AD Sync till och med 2017 [27]. 

 

8.3.  Uppgradera från Azure AD Sync (Dirsync) 
Hårdvarans krav och förutsättningar är samma som Azure AD Connect. Beroende på hur Dirsync 

uppsättningen ser ut och om det finns mer än 50,000 objekt som ska synkroniserat så 

rekommenderas en parallell uppsättning görs på en annan server. Annars kan en uppgradering ske på 

plats. Hur utförandet av ”på plats uppgradering” och ”parallell uppgradering” sker finns i bilagor 14.4 

[21]. 

  



Löpnummer (EL1621) 
Examensarbete för högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik, 15hp 

  30 

9. Genomförande 
Det skapades 4st testmiljöerna för att visa upp olika lösningar som kan användas med Azure AD 
Connect. 

 

9.1. Testmiljö 1 

Den här miljön byggdes utan brandväggar som första testmiljö delvis för att testa utan att behöva 

blanda in brandväggar och LAN adresser. Servrarna sattes upp på Universitet där alla maskiner fick 

tillgång till en extern IPV4 adress mot internet och har endast sin inbyggda brandvägg som spärr mot 

attacker. 

Det inget som skulle rekommendera att köra i en skarp produktionsmiljö. Från början var det 

problem att få installationen att fungera därför gjordes den här testmiljön. Började med att eliminera 

brandväggen för att se om det hjälpte. Testade tillslut överge Windows Server 2016 technical 

preview till förmån för Windows 2012 R2 på AD FS och WAP servrarna och då fungerade det mycket 

bättre och de små fel som varit försvann som gjort att installationen vägrade fungera. Det visade sig 

senare testmiljöer sig fungera bra med technical preview 4, som användes i en senare testmiljö. Felet 

kan vara brist på uppdateringar på operativsystemet eftersom Azure AD Sync kräver vissa 
uppdateringar. 

Den här testmiljön kördes på 2 fysiska maskiner. i den här testmiljön så installerades alla 

roller/verktyg på en egen virtuell maskin. Skapades en övergripande skiss hur testmiljön byggts med 

IP adress och domännamn för att visa vilken väg trafiken går, se figur 13. 

 
Figur 13: Testmiljö 1 

 



Löpnummer (EL1621) 
Examensarbete för högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik, 15hp 

  31 

Server 1 

Dell 

Processor Intel i7 3770 @ 3.4GHz Quad Core HT 

20GB DDR3 ram 

1st 500GB 7.2k rpm SATA disk 

Operativsystem Windows Server 2016 technical preview 4 

 

Virtuella datorer 

Windows 2012 Server R2 körs på alla virtuella maskiner. En separat maskin för varje roll eftersom 
prestanda och minnet räckte till, flaskhalsen var den mekaniska disken.  

 
Figur 14: Virtuella servrar 

 

AD FS 

Ställde in IP adress på virtuella servern, DNS inställningar mot AD serverns DNS och Googles DNS 

8.8.8.8 för externåtkomst. Servern fick domänanslutning mot AD servern och döpte den servern till 

ADFS för domännamn ”adfs.labbhemma.savarplat.se”. Här installerade Azure AD Connect in ”AD FS” 

rollen för att sköta identifieringen av användarna. Körde även ”Enable-PSremoting -Force” för att 

säkerställa att fjärråtkomst fungerade. 

PROXY 

Azure AD Connect installerade här in WAP/Proxy rollen och det gjordes samma saker som på AD FS 

maskinen. Ingen domänanslutning gjordes och istället lades den dit manuellt i serverhanteraren för 

att kunna fjärrinstallera rollen. Proxy ska aldrig vara domänansluten eftersom det är en säkerhetsrisk, 

tack vare bristen på DMZ i den här testmiljön var den lösningen som fick köras. 

AD Connect 

Den virtuella maskinen fick samma inställningar som AD FS servern och var även domänansluten. Här 

installerades Azure AD Connect verktyget, vilket gör att synkroniseringsmotor och databas hamnade 
här. 

Server 2 

Dell 

Processor Intel i7 870 @ 2.93GHz Quad Core HT 

8GB DDR3 Ram 

1st 1TB 7.2k rpm SATA disk 

Operativsystem Windows Server 2012 R2 

 

 

 
AD 
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Här var Active Directory installerad för att vara domänhanterare. Skapades lite testanvändare och en 

GPO för att skicka ut inställningar för webbläsaren så sömlös SSO skall fungera. Installation av AD CS 
rollen gjordes för att kunna skapa det egen utfärdade certifikatet som behövdes.  

Domän 

Testmiljön fick domännamnet ”labbhemma.savarplat.se” som lånades för att kunna testa att göra 
alla testmiljöer. I figur 15 går det se vad som krävs för att registrera domänen i Azure AD. 

 
Figur 15: Verifiera domän 

 

Här är vyn hos DNS leverantörer för ”savarplat.se” de inställningar som användes i figur 16.  

 

 
Figur 16: DNS Inställningar 

 

När allt var inställt med A-record och TXT-record kan verifiering av domänen ske, och kan nu 
användas för SSO inloggning, se figur 17. 

 
Figur 17: Verifierad 

Certifikat 
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Det tog rätt mycket tid att få till ett certifikat som fungerade korrekt. Det skapade ett wildcard 

certifikat självsignerat CA certifikat med Common Name ”*.labbhemma.savarplat.se”. Skapades 

genom att installera rollen AD CS, sen skapa certifikatet med DNS suffix mot AD FS maskinens adress 
”adfs.labbhemma.savarplat.se”. I figur 18 är certifikatet i certifikathanterare.  

 
Figur 18:Certifikat 

 

Installation 

Under själva installationen valdes standardinställningar på allt i Azure AD Connect verktyget förutom 

”Custom Settings”. Det fungerade som tänkt efter problemen var åtgärdade. DNS inställning internt 

fick ändras mot vad som står på figur 19. Den skulle vara riktad mot AD FS servern direkt 

”130.239.117.147”. Det ordnades genom att ändra IP på den lokala DNS servern. 

 

 
Figur 19: Installation 

 

 

Verifiering och test av miljön 
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Det vanligaste Windows operativsystemen användes för att se att det fungerade korrekt, 

informationen kring vilka operativsystem som fungerar är obefintlig. Windows 7, 8.1, 10 användes 

eftersom det idag är de vanligaste operativsystemen som körs. Domänanslutning till Alla 3 

klientmaskiner ordnades, de skapades virtuellt på Server 1. För att få ut webbläsarinställningarna till 

användarna så skapades en GPO som skicka ut inställningen ”adfs.labbhemma.savarplat.se” som 

”Trusted Intranet Zone”. Nästa steg så testades allt genom att följa Kapitel 6 ”Verifiera och testa 

setup”. Fungerade bra på alla versioner av Windows, de fick även en sömlös inloggning efter sin 

första inloggning.  

 

Resultat 

Den här lösningen är den mest osäkra av alla testmiljöer som skapades. Då rekommendationen är att 

alltid har WAP externt eller inom ett DMZ. Allt fungerade korrekt som det var tänkt och är smidigt för 
användarna att slippa behöva skriva in lösenord överallt. 
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9.2. Testmiljö 2 

Testmiljö 2 byggdes för att testa sätta upp samma miljö bakom brandvägg med NAT. Tanken är att få 

testmiljön så lik en produktionsmiljö som möjligt med en hög säkerhet. Använda sig av ett lokalt LAN 

för de maskiner som hostar några roller mot internet. Sen lägga Proxy/WAP rollen på en maskin inom 

DMZ. Användes bara har en maskin för att köra den här miljön virtuellt på kommer alla virtuella 

maskiner att hamna på den. 

 
Figur 20: Använda servrar/brandvägg/klient 

 

Azure AD Connect får trängas med AD maskinen. Skapade även en virtuell brandvägg för den här 
testmiljön med ”kiero control firewall” för att virtualisering av ett DMZ och LAN. 

Skiss 

 
Figur 21: Testmiljö 2 

Virtuella datorer 

AD 

Ställdes in som i föregående testmiljö bara med andra IP-adresser. Skillnaden mot testmiljön 1 var att 

nu kördes Azure AD Connect verktyget från den här servern och ingen egen virtuell burk. Se figur 22 
där alla servrar är klara för fjärråtkomst via serverhanteraren och att dom ligger inom olika subnät.  
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Figur 22: Remote Managment 

ADFS 

Servern installerades och kördes på samma sätt som föregående testmiljö förutom att inga certifikat 

installerades manuellt. 

PROXY 

Proxy installerades på samma sätt som testmiljö 1, här skippades även manuell installation av 

certifikat. För att få den att fungera fick ”Enable-PSremoting -Force” köras i PowerShell, även köra 

”Set-item WSMan:\localhost\client\trustedhost –value AD1 –Force –Concatentate” för att Proxy 

servern ska tillåta ”remote managment” från AD maskinen som heter AD1 då Proxy servern är i ett 
DMZ och saknar domänanslutning. 

Klient 

Valde att köra Windows 8.1 på klienten för att prova att allt fungera. Eftersom det tidigare redan 
hade testats många andra operativsystem valdes endast ett den här gången. 

Brandvägg/router 

Externt från internet till WAP maskinen behövde 2 portar vara öppna port 49443 och 443. Mellan AD 

FS och WAP behövde även 2 portar till vara öppna 443 och 5985. Brandväggen mellan DMZ och LAN 

ställdes in enligt figur 23. 

 
Figur 23: Brandvägg 

 

Hårdvara: 

Processor i7 5820k @ 4.4GHz 6 kärnig HT 

16GB DDR4 2400MHZ Crucial Ballistix 

250GB Samsung EVO 840 

1TB Samsung F3 7.2k RPM 

Operativsystem Windows 10 Pro N 

 
Operativ:  

Alla virtuella servrar körde Windows Server 2016 technical preview 4. Men huvuddatorn hade endast 
hyper-v rollen installerad. 
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Domän 

Här användes domänen ”labb.savarplat.se”. 

 
Certifikat 

Här skapades certifikaten på samma sätt som i förgående miljö med skillnaden att det var riktade 
mot ”labb.savarplat.se” istället. 

Verifiering 

För att verkligen se att det fungera extern och internt, användes en domänansluten maskin lokalt och 

en dator som låg utanför nätet och det fungerade som tänkt. 

 

Figur 24:Test av inloggning 

 

Resultat 

Den lösning som rekommenderas i all teori, är den som är mest användarvänlig för slutanvändarna.  

Dyraste lösningen av de 4 då det kräver väldigt många servrar och ett absolut minimum borde vara 3 

fysiska, men 4 eller fler är att rekommendera för redundans. Är också den lösningen som kräver mest 

kunskap från IT avdelning för att sköta drift och installation. Skulle det sparas så lite som 5min per 

dag för inloggning och lösenordsåterställning så skulle man spara runt 18timmar per år och anställd 

och med 100 anställda är det 1800timmar på ett år vilket borde vara högre kostnad är några extra 

servrar. 
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9.3. Testmiljö 3 

Testmiljö 3 gjordes för att testa en miljö med endast AD FS med lokal åtkomst och ingen Proxy, på så 

sätt spara in på 2 fysiska maskiner. Istället använda sig av VPN för externåtkomst istället för Proxy, då 

det redan finns hos många organisationer för att tillåta användarna att komma åt företags nätverk 

hemifrån. En fördel är att säkerheten blir högre med VPN då allt krypteras mer. Nackdelen med 

lösningen är att den kräver VPN annars så kommer extern inloggning misslyckas, en extern 
användare kommer aldrig komma åt t.ex. mail utan VPN. 

Skiss 

 

 
Figur 25: Endast AD FS 

Hårdvara 

Server 1 

HP ProLiant ML350 G6 

Processor Xeon E5504 @ 2.00Ghz Quad Core HT 

8GB DDR3 ECC registrerad ram 

3st 146GB 10k rpm SAS diskar i RAID 5. 

 
Operativ 

Den fysiska maskinen använde sig av Windows Server Technical Preview 4 och de andra virtuella 
maskinerna körde Windows Server 2012 R2. 

Virtuella datorer: 

AD 

Installerades som tidigare testmiljöer. Här fick även Azure AD Connect ligga i den här testmiljön då 
servern bara har 8GB minne. 
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ADFS 

Installerades som tidigare testmiljöer 

Certifikat 

Det som skiljer här mot tidigare miljöer är att det skapades ett Wildcard certifikat med ”Common 

Name *.labbnorr.savarplat.se” och DNS suffix på ”fs.labbnorr.savarplat.se” för att peka mot 
inloggnings server.  

Domän 

Ställde in och verifierade domänen labbnorr.savarplat.se. Och för att det skulle vara möjligt var jag 
tvungen att ställa in 2 saker hos min domän leverantör.  

 

 

 
Figur 26: DNS inställningar och verifierad domän 

Figur 27 visar att det bara är intern åtkomst som planerat. 

 
Figur 27: Färdig installation 
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Verifiering och test av miljön 

Det fungerar bra att komma åt allt klienter internt innanför brandväggen men vid försök att ansluta 

externt till Microsofts miljö från en extern maskin utan VPN hände ”HTTP Error 503 The service is 

unavailable” som förväntat. Körs en VPN som får tillgång till lokal IP och tillgång till den lokala DNS 

servern så fungerar det, största problemet är snarare mobil användare då programvarorna där är 

mer otillräckliga för VPN. Fördelen är ju även att användarna får en högre säkerhet då kör en 

krypterad anslutning även om de är på offentligen ställen. Får även skydd av företags brandvägg mot 
hot av öppna nätverk där vem som helst kan sitta och avlyssna trafik. 

Resultat 

Skulle kunna fungera för företag som bara har behov intern access och annars alltid tillgång till VPN. 

Fick iden efter att ha läst att säkerheten skulle bli bättre med en den här lösningen då mindre portar 

behöver vara öppna på inkommande router och att när lösenord och information skickas så görs de 

det över VPN istället. Största fördelen är nog att användarna blir tvingad att använda sig av VPN när 

de är på osäkra ställen som öppna nätverk där attacker kan ske enkelt, då är användning av VPN är 

smart. Frågan är om användarna skulle uppleva det allt för begränsande externt. För företag med 

hög säkerhets policy som aldrig tillåter användarna köra utan krypterade VPN lösningar extern är det 

en kostnadsbesparing då Proxy servrarna kan elimineras.  
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9.4. Testmiljö 4 

Testmiljö 4 skapades för att göra konfigurationsguiden till ”Express Settings” och använde samma 

server som Testmiljö 3 och domän. Här användes bara en virtuell maskin som var Active Directory 

och där installerades även Azure AD Connect verktyget och synkroniserade mot Azure AD och 

domänen ”labb.savarplat.se”. Enklast lösningen eftersom inga extra roller behöver installeras och 

inga certifikat behövs.  

 

Figur 28: Password Sync 

Resultat 

Väldigt enkel lösning av installera, bra för ett företag att använda sig av den här lösningen om 

kostnaden för en AD FS lösningen är för dyr. Det kräver lite prestanda av servern och enkelheten med 

att användarna i alla fall får samma inloggning och lösenord överallt ska aldrig underskattas ur 

tidssynpunkt och administration. Skulle även vilja påstå att säkerheten kan öka då användarna 

kanske slipper skriva ner lösenord för att komma ihåg dem. Nackdelen med lösningen är lösenorden 

sparas hashade i Azure AD, har företaget en policy mot det är det olämpligt att använda sig av 
lösningen då är federationslösningen bra. 
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10. Nyheter Windows Server 2016 
Det här är en extradel som togs med om tid fanns över, för att skriva om saker som är relevant runt 
Windows Server 2016 för att få mer kunskap kring området. 

 

10.1. Just Enough Administration 

Är en säkerhetsteknologi som möjliggör delegerad administration för något som kan hanteras i 

Windows Powershell. Det kan hjälpa till att minska antalet administratörer genom att utnyttja 

virtuella konton som utför privilegierade åtgärder på uppdrag av vanliga användare. Går att begränsa 

vad användarna kan göra genom att ange vilka cmdlets, funktioner, kommandon som kan få köras. 

Även att bättre förstå vad användarna gör tack vare övervakning av vilka kommandon en användare 
utför under en session. 

Exempel på användning kan vara när en DNS server är samlokaliserade med en AD 

domänkontrollant. Om DNS administratören ska åtgärda något måste den ha lokal 

administratörsbehörighet för att kunna åtgärda problem på DNS servern och det kräver att de är 

medlemmar i domänadministratörer säkerhetsgrupp. Det ger dem fulla rättigheter för att ta kontroll 

över hela domänen. Vid användning av JEA så går det att konfigurera en roll för DNS administratör 

som ger den tillgång till alla kommandon de behöver för att fullfölja sitt jobb men inget mer. Är en 

lösning som är bättre i stora miljöer där många olika administratörer för olika uppgifter finns, där vill 

behovet att komma åt alla filer och services på servern saknas [18]. 

Det utvecklas i samband med Windows Server 2016 och stödjer dessa plattformar just nu. 

 Windows Server 2016 Technical Preview 4 eller högre. 

 Windows Server 2012 R2, 2012 och 2008 R2 med Framework 5.0. 

 Klienter Windows 8/8,1/10 med Framework 5.0. 
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11. Resultat 
Analys av resultatet av projektet från de mål och krav som ställdes. Skapade en extra del med 

definitioner för att förtydliga saker utanför frågeställningarna och målen, så läsaren ska slippa kastas 
in i begrepp som lätt flyter ihop annars. 

Hur fungerar Azure AD Connect med AD FS? 

Här skapades en stor del av själva teoretiska delen, fick med det viktigaste och mest relevanta vad AD 

FS i Azure AD Connect innebär. Fick begränsas för att tiden ska räcka till då det fanns så mycket kring 

ämnet. Fick även med lite nyheter som kommer med Windows Server 2016 kring Azure AD Connect. 
Prioriterade mest den här lösningen då det visade sig vara den som TeamNorr var intresserad av. 

Hur fungerar Azure AD Connect med Password Sync? 

Fick med det viktiga kring hur det fungerar och skapade även figurer för att illustrera och ge en bättre 
uppfattning hur det fungerar som helhet. 

Vad krävs för att köra lösningarna och vad är default inställningarna? 

Det här var en av de viktigare punkterna, mycket fokus lades på den här delen. Eftersom arbetet visar 

hur användning av lösningarna sker, behövde det framgå vad som krävdes som minimum för att 
lösningen ska fungera. Sen vad som behövs för att installationen ska fungera. 

Hur fungerade det gamla sättet med Dirsync och Azure AD Sync? 

Teoretiska delen kring det här vart rätt liten då informationen som fanns var antingen väldigt gammal 

eller bara helt inaktuellt, vart det mer bakgrunds fakta kring området istället. Eftersom Azure AD 

Connect till viss del bygger på de här 2 teknikerna hade det mest blivit en upprepning.  

Hur uppgraderas Dirsync och Azure AD Sync till Azure AD Connect?  

Skapade även här en lite enklare guide av hur en ”på plats uppgradering” eller ”parallell 

uppgradering sker” lite beroende på vilken storlek av miljön som ska uppgraderas. Det mest 
relevanta då idag är det bara uppgradering som kommer att ske av de här teknikerna. 

Hur installeras Azure AD Connect med AD FS? 

Blev en väldigt detaljerad konfigurationsguide som försökte täcka alla steg, stora som små. 

Upplevdes rätt svårt att installera från början med många små fel och problem därför blev guiden 

överdetaljerad för att minimera riskerna för fel som kan uppstå.  Med konfigurationsguidens hjälp 
kan den som installerar Azure AD Connect minimera chansen att få samma problem. 

Hur installeras Azure AD Connect med Password Sync? 

Den enklare delen, som visade sig rätt enkel att installera. Det var även en lösning som redan 

används av TeamNorr, togs med eftersom det fanns i kravspecifikationen. Därför gjordes guiden 
mindre detaljerad, mer riktad åt nya anställda som skall göra det för första gången. 

Hur konfigureras brandvägg och vilka portar behöver vara öppna? 

Mycket bra fakta kring det här området, det förtydligades lite i arbetet då all fakta bara fanns som 

tabeller. Det gjordes visuellt med figurer hur det ska se ut för att enklare förstå och identifiera vad 

det behöver öppnas för portar. Fördel att en av testmiljöerna innehöll en brandvägg, vilket gav 

verifiering på att allt stämde. 
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Vilken prestanda behövs av servrarna? 

Arbetet innehåller på ett ungefär vad som krävs i prestanda väg för att köra rollerna beroende på 

storlek av företagets IT miljö. Lite mindre med information kring prestandakrav för AD FS, WAP. 

Information kring minimumkrav och vad som behövs för en stor miljö gav en riktlinje att följa för hur 
mycket prestanda som behövs. 

Vilka klientkrav finns det? 

Finns väldigt lite information runt vad som krävs, fakta kring vilka webbläsare versioner som har stöd 

för tekniken. Arbetet tar upp vilka inställningar som behövs för att sömlös inloggning ska fungera. 

Lösningen med ”Password Syncronization” krävde inget alls från klienten från varken webbläsare 
eller operativsystemet. 

Vilken av lösningarna ska användas när? 

Slutsatsen var här att pengar och storlek på företaget kommer att styra mest vilken lösning som 

kommer att användas, tidsbesparingen för administration och inloggning kan bli rätt stor, det 

kommer en brytpunkt då företaget tjänar pengar på båda lösningarna. För de flesta kommer nog den 

enklare lösningen att användas för att det krävs mindre teknisk kompetensen och underhåll för 

företagen.  

Hur kontrolleras funktionen att allt fungerar? 

En guide skapades kring hur funktionen verifieras fungerande. Vilket innehöll saker hur användning 
av Microsofts verktyg för verifiering sker mot Office 365. 

 

12. Mina tankar 
Tanken från början var att det här arbetet skulle till stor del bli teoretisk. Fick dock ett större fokus på 

att skapa testmiljöer än vad som var tänkt när kravspecifikationen gjordes, tack vare tillgång till flera 

serverar att använda i labbmiljö så kunde flera testmiljöer göras. Det hjälpte till väldigt mycket och 

gav mycket kunskap som är svårt att endast få från teori. Det drog ut mer tid än förväntat att göra 

testmiljöerna då små problem uppstod hela tiden. Extra del kring nyheter kring Windows Server 2016 
fick väldigt lite fokus då testmiljöerna tog mycket tid. 

Mycket kunskap inhämtades kring saker som certifikat, domäner, Azure, Office365 och allmänt kring 

Windows Server och Powershell.  Konfigurationsguiderna täcker det som saknas från många andra 

guider, slösar mindre tid på små krångliga moment. Skapandet av certifikat, domän verifiering var det 

dåligt dokumenterat runt speciellt från Microsofts sida då deras guider bygger på att befintliga 

miljöer med redan uppsatta Active Directory, Azure AD och att maskinerna redan ska vara anslutna 

korrekt. 
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14. Bilagor 
 

14.1. Konfigurerings Guide 
Här finns de 3 guiderna för hur konfigurationen av Azure AD Connect med express settings och 

custom settings sker. Och hur uppgradering från den äldre lösningen med Azure AD Sync(Dirsync) 
görs. 

 

14.2. Konfigurera AAD Connect med ”Express Settings” 

Express settings rekommenderas för mindre miljöer är där det saknas möjligheten att kunna köra 
flera dedikerade servrar för AD FS och PROXY rollerna. 

 Rekommenderas att användas när endast en enstaka Forest är aktuell.  

 Användarna får samma inloggningsinformation överallt efter synkroniseringen. 

 Mest använda scenariot. 

 

1. Börja med att logga in som administratör på servern som är tänkt att Azure AD Connect ska 

installeras på. 

2. Ladda hem AzureADConnect.msi från https://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=47594 

3. Kör igång filen och läs igenom ”licens terms” och ”privacy notice”, godkänn om du vill gå 

vidare.  

 

4. Välj sedan den gröna knappen ”Use express settings” för att välja ”Password Syncronization”. 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=47594
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=47594


Löpnummer (EL1621) 
Examensarbete för högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik, 15hp 

  49 

 

5. Det behövs ett ”global administrator” konto för Azure AD. Saknas kontot kan du följa steg 6-

8, annars hoppa till steg 9 för verifiering av domän.  

 

6. Börja med att logga in på https://manage.windowsazure.com eller skapa ett nytt konto om 

du saknar konto. När inloggning skett se till att du även lägger till ett Azure Active Directory. 

Azure AD ligger under “NEW -> APP SERVICES -> ACTIVE DIRECTORY”. Välj nu det Azure AD 

som ska användas och gå in där och välj sedan ”USERS”. Sen längst ner på sidan klicka på 

”ADD USER” 

 

 

 

7. Skapa en ny användare för organisationen och ”USER NAME” döper du till något som t.ex. 

admin eller liknande. Användaren får gärna ligga under onmicrosoft.com domänen eftersom 

kontot aldrig får ligga under domänen du ska ansluta med Azure AD Connect. 

https://manage.windowsazure.com/
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8. Välj ”Global Admin” och ett mail med temporärt lösenord kommer att skickas till 

mailadressen som anges. Logga in med nya kontot och byt lösenord för användaren sen är 
den klar för användning. Nästa steg blir att verifiera domän 

 

 

9. Använd nu det Azure AD som skapades tidigare. 

10. Det ligger under ALL ITEMS.  
11. Välj här ”DOMAINS” fliken.  
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12. Klicka sen längst ner på ”ADD” 

 

13. Skriv in domänen som ska användas, klicka sen på ”ADD”. Single Sign-On valet kan väljas 

senare så verifiering av domänen kan ske på en gång. 
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14. För att verifiera domänen behöver DNS för domänen uppdateras med TXT record inställning. 

Klicka och kopiera ”DESTINATION OR POINT TO ADDRESS”. 

   

15. Det här steget kan variera en del men bör se ut ungefär såhär när TXT record är inlagd hos 

domänleverantören. Klicka sen på tillbaka till Azure och klicka på ”Verify” har du gjort rätt 

bör det se ut som på punkt 16. 

 
 
 

16. Om verifiering lyckas skall du se det här på din skärm. 
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17. Ange inloggningsinformation med Azure AD global admin kontot, sen för AD Administratör 

användaren i nästa steg.  

 

 



Löpnummer (EL1621) 
Examensarbete för högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik, 15hp 

  54 

18. Nu kommer det sista steget är bara att klicka ”Install” för att starta synkroniseringen. 

Synkroniseringen sker omgående om rutan är ikryssad, går att bocka ur och göra 

synkroniseringen senare. Kan ta en stund med ett stort AD. När installationen är klar, testa 

att det fungerar genom att logga in på någon användare både lokalt mot AD och mot någon 

molntjänst för att se att inloggningsinformationen är samma. 
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14.3. Konfigurera AAD Connect med “Custom Settings” 

Listan nedanför är när ”Custom Settings” lämpar sig bättre än ”Express Settings”. Delarna som 

handlar om Azure AD Connect verktyget har skapats med stöd av Microsofts egen guide för att 
förklara vissa mer avancerade funktioner. 

 När flera Active Directory Forests är aktuella. 

 Används vid hybrid miljöer med AD FS eller vid användning av 3e parts identitets 

leverantörer av federation tjänster. 

 Möjligheten att själv välja installations plats. 

 Använda sig av befintlig SQL server. 

 Använda befintligt service konto. 

 Möjligheten att välja vill grupper som ska synkas. 

Det kan det vara bra att ta 10min och rita upp sin lösning och hur läsa på i nästa kapitel hur 
planeringen kan göras. 

Planering av uppsättning av Azure AD Connect med AD FS och WAP 
Eftersom det finns olika sätt göra lösningen så tas ett ideal scenario upp för ett mindre företag på 

upp till 1000 användare. Tar även upp hur skall planera sin setup vid större uppsättningar då det är 

rätt likt struktur mässigt, dock kräver det fler maskiner när fler användare ska anslutas.  

1,000 användare eller färre 

Det är bra att bestämma om användning av lastbalansering(NLB) är något som ska användas. Den 
rollen kan med fördel installeras på samma server som med AD FS/WAP rollerna i en mindre miljö. 

En dedikerad AD FS server kan klara upp till 15000 användare på en server med dubbla fyrkärniga 

processorer och 4GB internminne. Det gör att serverns prestanda behov är mindre i små miljöer och 

Proxy rollen kräver ännu mindre av servern. Då behövs det bara lite över minimum kravet för både 

AD FS och WAP rollerna, vilket är 2 kärnor och 2-4GB minne och 100GB+ med diskutrymme borde 

räcka. För servern med Azure AD Connect måste storleken av AD kollas över och kan med fördel 

rensas före verktyget körs för att slippa synkronisera onödiga objekt. Följ tabellen här för att 
dimensionera virtuella servern för Azure AD Connect beroende på objekt i Active Directory. 

Antal objekt i AD CPU Minne Diskutrymme 
>10,000 Dual Core 1.6Ghz 4 GB 70 GB 

10,000–50,000 Dual Core 1.6Ghz 4 GB 70 GB 
50,000–100,000 Dual Core 1.6Ghz 8 GB 100 GB 

100,000–300,000 Dual Core 1.6Ghz 16 GB 300 GB 
300,000–600,000 Dual Core 1.6Ghz 32 GB 450 GB 

<600,0000 Dual Core 1.6Ghz 32GB 500 GB 

 

Vid färre än 1000 användare så kan med fördel installera in AD FS rollen på den fysiska server som 

kör AD. Det rekommenderas ändå att göra den virtuell och separerad från AD. Finns 2st AD servrar 

kan de användas, annars måste en till fysisk server ordnas. AD FS rollerna bör ligga på 2 separata 

servrar för annars om den går ner kommer ingen åt någonting. Säkerställ att servrarna har prestanda 

över till det dock. 

Proxy servrarna får aldrig ligga på de maskinerna av säkerhetsskäl och ska ligga inom ett DMZ eller 

utanför företagets nät. Här är det även bra med 2 fysiska maskiner, går att klara sig med en om 

behovet av extern åtkomst är av mindre prioritet, då endast externåtkomst förloras. Figuren 
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nedanför är exempel på en mindre miljö där färre servrar används, det minsta det går att komma 

undan med är 3st fysiska servrar. Exemplet här har 4st fysiska servrar som alltid ska eftersträvas. 

Azure AD Connect kan i en mindre miljö installeras på samma maskin AD FS/AD men helst som en 
egen virtuell maskin. 

 
Figur Planering 

 

1,000–15,000 användare 

Vid fler än 1000 användare är det bra att använda sig av rena dedikerade servrar bland annat 2st AD 
FS servrar och 2st Proxy servrar. Här är en dedikerad Azure AD Connect maskin också att föredra [24]. 

15,000-60,000 användare 
Lite beroende på vad användare antalet ligger på, så krävs 3 till 5st dedikerade AD FS servrar. Proxy 

servrar krävs fortfarande bara 2st dedikerade maskiner och är det fler än 60,000 användare måste en 

avancerad konfiguration med en egen SQL databas server användas för att lagra AD FS 

konfigurationsdatabasen. Här är en dedikerad Azure AD Connect maskin ett måste och nu kan antalet 

objekt börja bli många så säkerställ att maskinen har prestanda över, då aldrig lastbalansering av 

Azure AD Connect kan ske. De andra rollerna går det att lägga till fler maskiner eftersom behovet 
uppkommer vilket gör det lätt att skala upp [24]. 

 

AD FS och WAP Guiden 

1. Det behövs ett ”global administrator” konto för Azure AD. Saknas kontot kan du följa steg 2-

4, annars hoppa till steg 5 för verifiering av domän.  
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2. Börja med att logga in på https://manage.windowsazure.com eller skapa ett nytt konto om 

du saknar konto. När inloggning skett se till att du även lägger till ett Azure Active Directory. 

Azure AD ligger under “NEW -> APP SERVICES -> ACTIVE DIRECTORY”. Välj nu det Azure AD 

som ska användas och gå in där och välj sedan ”USERS”. Sen längst ner på sidan klicka på 
”ADD USER” 

 

 

 

3. Skapa en ny användare för organisationen och ”USER NAME” döper du till något som t.ex. 

admin eller liknande. Användaren får gärna ligga under onmicrosoft.com domänen eftersom 
kontot aldrig får ligga under domänen du ska ansluta med Azure AD Connect. 

 

4. Välj ”Global Admin” och ett mail med temporärt lösenord kommer att skickas till 

mailadressen som anges. Logga in med nya kontot och byt lösenord för användaren sen är 
den klar för användning. Nästa steg blir att verifiera domän 

https://manage.windowsazure.com/
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5. Använd nu det Azure AD som skapades tidigare. 

6. Det ligger under ALL ITEMS.  

7. Välj här ”DOMAINS” fliken.  

 

8. Klicka sen längst ner på ”ADD” 

 

9. Skriv in domänen som ska användas, klicka sen på ”ADD”. Single Sign-On valet kan väljas 
senare så verifiering av domänen kan ske på en gång. 
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10. För att verifiera domänen behöver DNS för domänen uppdateras med TXT record inställning. 
Klicka och kopiera ”DESTINATION OR POINT TO ADDRESS”. 

 

11. Det här steget kan variera en del men bör se ut ungefär såhär när TXT record är inlagd hos 

domänleverantören. Klicka sen på tillbaka till Azure och klicka på ”Verify” har du gjort rätt 

bör det se ut som på punkt 16. 
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12. Om verifiering lyckas skall du se det här på din skärm. 

 

13. Sen beroende hur du tänkt sätta upp miljön, så ska servrarna konfigureras upp så att servern 

som kör Azure AD Connect bör kunna komma åt dem via Windows Remote Managment i 

serverhanteraren. De domänanslutna servrarna skall fungera på en gång och kan testas 

genom att lägga till dem i serverhanteraren, vänta med Proxy.  

 

 

14. Testa alla servrar att de går att komma via Powershell genom att högerklicka på servern och 

välja ”Windows PowerShell”. 

 
 

 



Löpnummer (EL1621) 
Examensarbete för högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik, 15hp 

  61 

15. Skulle det av någon anledning misslyckas med att komma åt servern, så går det testa skriva in 

”Enable-psremoting –force” i Powershell för den servern. Alla servrar som ska köras med 

Azure AD Connect måste ha igång Windows Remote Management annars misslyckas 
fjärrinstallationen.  

 

16. PROXY/WAP bör av säkerhetsskäl läggas externt utanför LAN, helst i ett DMZ eller externt 

utanför brandväggen. Då behövs det även ställas in lite mer för att få det att fungera. Hur 

den läggs till i serverhanteraren kommer att tas upp efter brandväggs delen.  

 

17. Dock kan det bli problem med DMZ/brandvägg så kolla över att rätt portar är öppna mellan 

alla servrar. Bilden nedanför visar vilka portar som behöver vara öppnas för att få det att 

fungera. Port 80(HTTP), 443(HTTPS), 5985(WinRM) bör vara öppna mellan Proxy och 

ADFS/Azure AD Connect för att det ska gå att installera. Vid frågetecken se tabell kring 

brandväggsportar. 
 

 

18. Eftersom WAP/Proxy saknar domänanslutning så måste det läggas in en trust mellan 

servrarna. På den maskin som kör verktyget läggs namnet in på WAP/Proxy dator namn som 

trusted hosts. I PowerShell kör “Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts –Value 

<Proxynamn> -Force –Concatenate”. Proxy maskinen ska även ha kört ”Enable-PSRemoting –

force”. Den här maskinen får läggas in via DNS fliken istället. 
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19. Innan Azure AD Connect verktyget körs måste ett x509 CA certifikat ordnas i form av en 

”.pfx” fil. Går bra med wildcard eller en som är knuten till login adressen. Här 

rekommenderas ”fs, sts”, t.ex. ”fs.labb.se” eller ”sts.labb.se” som ”common name”. Ska det 

testas i en testmiljö funkar ett självsignerat CA certifikat också.  Länk till guide av att skapa 

eget självsignerat certifikat via AD CS rollen. https://technet.microsoft.com/en-

us/library/dn781428.aspx 

 

20. Ladda hem Azure AD Connect från Microsofts hemsida. https://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=47594 

 

21. Kör sen igång programmet.  

https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn781428.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn781428.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=47594
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=47594
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22. Godkänn licensvillkoret och tryck ”Continue” 

 

23. Välj ”Customize” för att köra den mer avancerade lösningen med federation. 
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24. Här kan vissa saker ändras från grundinställningarna. 

 Välja att ändra på var installationen ska göras. 

 Använda sig av befintlig SQL databas istället för lite versionen som används om inget att 

anges. Finns redan en SQL databas som kan användas istället. Vid mer än 50,000 objekt i 

AD bör vanliga SQL databas användas då SQL lite klarar maximalt upp till 100,000 objekt.  

 Välja att använda ett redan existerande servicekonto, annars skapas ett lokalt servicekonto 

för synkroniseringsservicen att använda. Ska en fjärr SQL server användas som kräver 

lösenord så behövs ett servicekonto med lösenord. Det saknas när guiden ska skapar en. 

Vid användning av befintligt service konto se till att det administratörskontot är 

serviceadministratör i SQL, så login för ett servicekonto kan skapas. 

 Specificera vilka grupper som ska skapas när synkroniseringsprogrammet installeras. De 4 

grundgrupperna är Administrator group, Operators group, Browse group, Password reset 
group. De måste vara lokala på servern.  
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25. Välj Federation med AD FS. 
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26. Använd global administratörskontot som skapades tidigare i Azure. Används bara för att 

skapa service kontot i Azure AD. Skulle nu MFA köras för det administratörskontot så får du 
skriva in det lösenordet också. 

 

27. Här kopplas ett eller flera lokala Active Directory, behövs administratörskonto med nog 

mycket rättigheter för installation. Skriva in NetBios eller FQDN för din domän och 
administratörs konto som i exemplet ovan. 
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28. Här finns möjligheten att synkronisera alla domäner och OUs, går även att välja specifika 

saker att synkronisera. Som standard synkroniseras alla domäner och OUs. Skulle någon 

varning dyka upp här att domänen är onåbar bör du kolla över brandvägg för annars 

misslyckas synkningen. 
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29. Här finns möjligheten att justera hur användarna från det Foresten ska presenteras i Azure 

AD. En användare kan bara representeras en gång över alla Forests eller ha en kombination 

av aktiva och avaktiverade konton. Finns möjligheten att matcha användarna med olika 

attribut. 

 Mail – sätter ihop användare och kontakter om mail attributen har samma värde mellan 

olika Forest. Används GALsync ska det här alternativet väljas. 

 ObjectSID and msExchangeMasterAccountSID/ msRTCSIP-OriginatorSid – Sätter ihop en 

aktiv användare i Foresten med ett avaktiverat konto i en Forest resurs. Kan användas 

om vid användning av Lync och Exchange som är inaktiva i Foresten. 

 sAMAccountName and MailNickName – Sätter ihop attribut där det förmodas att 

inloggnings ID för användare kan hittas. 

 A specific attribute – För att välja dina egna attribut för synkroniseringen. Välj ett 

attribut som redan kan hittas i metaverse annars kommer aldrig installationen kunna 

slutföras. Mer information kring Source Anchor/User Prinicipal Name. 

https://azure.microsoft.com/sv-se/documentation/articles/active-directory-aadconnect-
get-started-custom/ 

https://azure.microsoft.com/sv-se/documentation/articles/active-directory-aadconnect-get-started-custom/
https://azure.microsoft.com/sv-se/documentation/articles/active-directory-aadconnect-get-started-custom/
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30. Går att välja att synkronisera en specifik grupp eller bara testa att sätta upp en miljö med 

några testanvändare i en skarp miljö. Vill du synkronisera allt är det bara att klicka ”next”. 

Går även att senare lägga till fler användare, grupper, enheter. Alla användare och grupper 

som ska synkroniseras måste vara en direkt medlemmar av gruppen, länkade grupper tas 
aldrig med. 
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31. Konfigurationsmöjligheter med extra inställning för olika scenarion.  

 Exchange Hybrid Deployment – Funktionen tillåter en samexistens av Exchange 

mailboxar både lokalt och i Office 365. Azure AD Connect synkroniserar en specifik lista 

av attribut från Azure AD tillbaks till det lokala AD. 

 Azure AD app and attribute filtering – Vid användning av den här inställningen så 

skräddarsys vilka attribut och applikationer som ska användas. För mer detaljer runt 

inställningarna följ länken. https://azure.microsoft.com/sv-

se/documentation/articles/active-directory-aadconnect-get-started-custom/#azure-ad-

app-and-attribute-filtering 

 Password synchronization – Funktion som används vid federation sign-in lösningen för 

att använda som backup lösning. Måste manuellt ändras och alla lösenord synkas även i 

Azure AD hashade. 

 Password writeback – Används det här så skrivs lösenordsändring som har ursprung från 

Azure AD tillbaka till det lokala AD. 

 Group writeback – Vid användning av Office 365 grupp funktionen så kan det användas 

av de grupperna presenterade i det lokala AD. Funkar bara om du har Exchange på ditt 

lokala AD. 

 Device writeback – Ger möjligheten att återinföra enhetsobjekt i Azure AD till det lokala 

AD. 

 Directory extension attribute sync – Attribut som anges synkroniseras till Azure AD. 

https://azure.microsoft.com/sv-se/documentation/articles/active-directory-aadconnect-get-started-custom/%23azure-ad-app-and-attribute-filtering
https://azure.microsoft.com/sv-se/documentation/articles/active-directory-aadconnect-get-started-custom/%23azure-ad-app-and-attribute-filtering
https://azure.microsoft.com/sv-se/documentation/articles/active-directory-aadconnect-get-started-custom/%23azure-ad-app-and-attribute-filtering
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32. Möjligheten att använda sig av befintlig AD FS farm eller skapa en ny. Även här ska det läggas 

till ett x509 certifikatet som ska stämma mot federation namnet och DNS A-record. Finns 
redan en AD FS server med certifikat installerad så väljs det alternativet istället.  
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33. Lägg till de maskiner som ska köra Federation rollen, 2st rekommenderas i en skarp miljö. 

 

34. Ange IP eller domännamn till de maskiner som ska få Proxy/WAP installerad. De får aldrig 

ligga på samma maskin som AD FS servarna. Saknas åtkomst för servern eller att den varnar 
för att det saknas WinRM, gå tillbaka till i guiden och lägg till det som behövs från guiden. 
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35. Skriva in administratören med domänrättigheter för att installera federation servicen.  
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36. AD FS servicen behöver domän servicekonto för att autentisera användare och kolla upp 

information i AD. Det kan ske med 2 olika konton typer. 

 Group Managed Service Account – Det här kontot behöver aldrig ändra lösenord 

regelbundet och ska användas i första hand om domänkontrollanten har högre version än 

Windows Server 2012. 

 Domain user Account – Det här kontot behöver byta lösenord och regelbundet, behöver 

även ändras när lösenordet går ut. Rekommenderas endast att användas om 
domänkontrollanten är äldre än Windows Server 2012. 

 

1. Här väljs vilken domän som ska användas och alla som är inställda på Azure global admin 

kontot går att välj. Här visas även TXT record och MX record upp, är det redan inställt är det 

bara att fortsätta. OBS! se till att du ställt in alla DNS inställning lokalt och extern innan du 
fortsätter. 
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2. Här kan välja att köra synkningen senare, t.ex. för att undvika störningar för användarna. 

Annars är det bara att klicka ”Install” och sen installerat alla tjänster in och synkning sker 

vilket kan dröja en stund. Går även att välja staging mode om behov av en extra backup 

server som står beredd parallellt finns. Vid nästa steg får du upp en Installation complete om 

du ställt in allt rätt och där får du välja att du valt skapade DNS Records och sen klicka 
verifiera för att kontrollera att allt står rätt till. 
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3. Har allt installerats korrekt bör verifiering av Intranet och Extranet fungera. Är endast AD FS 

installerats fås bara verifierat Intranet. Intranet bör vara riktad mot intern IP, Extranet mot 
externa IP som maskinen nås med. 

 

Konfigurera klient eller GPO 
Vid användning av Explorer behövs det läggas dit federation serverns adress under Internetalternativ 

> Säkerhet > Lokalt intranät > platser > avancerat och för då se ut såhär som i figuren nedan. Viktigt 

att HTTPs står med för det sker med SSL över port 443. Genom egen testning vet jag att Windows 
7/8.1/10 har stöd för sömlös SSO med Internet Explorer/Edge. 
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Mer optimalt att skicka ut inställningarna till användarna med en GPO. Det görs genom ”Tools > 

Group Policy Management > Forest > Domains > labb.savarplat.se” och höger klicka där på din 
domän och väljer ”Create a GPO in this domain, and link it here”. 
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Sen döper du den till något passande som t.ex. ”Security zone”. Sen höger klicka du på den GPO som 

skapas och väljer edit. Där gå in på ”Computer > Policies > Administrative Templates > Windows 

Components > Internet Explorer > Internet Control Panel > Security Page” och där dubbelklickar du på 
”Site to Zone Assignment list” väljer du Enabled och lägger sen till login adressen du använt och  

Kom ihåg ”https://” före adressen, i value rutan ska du skriva 1 för den ska läggas in som tillförlitlig 

det lokala intranätet. Nu bör sömlös SSO för användarna fungera när de loggar in nästa gång mot AD. 

 

 

14.4. Uppgradera Azure AD Sync (Dirsync) 

Hårdvarans krav och förutsättningar är samma som tidigare för Azure AD Connect. Beroende på hur 

Dirsync uppsättningen ser ut och finns mer än 50,000 objekt som ska synkroniserat så 

rekommenderas en parallell uppsättning görs på en annan server. Annars kan en uppgradering ske på 

plats. 

På plats uppgradering 
Börja med att ladda hem och starta Azure AD Connect verktyget och godkänn licens terms. Klicka sen 
”next” för att börja analysera den gamla DirSync installationen. 
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När analysen är klar fås en rekommendation hur installationen skall göras. Finns mindre än 50,000 
objekt och använder SQL server express används, kommer den här rutan upp. 
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Används en fullständig SQL Server så kommer den här rutan upp. 

 

Finns mer än 50,000 objekt så används redan full installation av SQL Server databas och får då upp 

den här rutan som råder en att köra parallell setup istället. Går att hoppa över och köra ändå fast det 
aldrig rekommenderas. Ska du köra parallell hoppa till nästa kapitel ”Parallell uppgradering”.  
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Ange lösenord för administratör kontot för Azure AD konto. 

 



Löpnummer (EL1621) 
Examensarbete för högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik, 15hp 

  82 

Här anger du administratör lösenord för Active Directory. 

 

Nu det är klart, klicka ”upgrade” och då avinstalleras DirSync och Azure AD Connect blir konfigurerat 
och börja synkronisera. 
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Parallell uppgradering 

Ska en parallell deployment genomföras så får de här stegen följas. Klicka på ”Export settings”. När 

installation av Azure AD Connect skett på en separat server blir inställningarna exporterade från 

nuvarande Dirsync. När inställningarna är exporterade kan guiden avslutas. Sen försätta steget med 

att installerat Azure AD Connect på den separata servern. 
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På den nya servern ladda hem och kör Azure AD Connect installations där med. När du kommer till 

”Welcome to Azure AD Connect” rutan klicka ner installationen på X. Och öppna nu CMD och där går 

du in till ”c:\program files\microsoft azure active directory connect\” och där kör du 

”AzureADConnect.exe /migrate”. Och du får då upp rutan nedanför.  
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Där väljs filen som exporterades tidigare från DirSync installation. 

 

Här fås några möjligheter att ändra några saker som. 
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 Installationsstället. 

 Använda sig av en egen SQL server. 

 Använda befintlig service konto. 

 Välja vilka grupper som ska synkroniseras. 

Klicka sen ”next” och låt där ”start the synchronization” vara i bockad och nu kommer servern att 

hamna i staging mode så ändringarna från maskinen stoppas från att synkas med Azure AD just nu. 

Klicka sen ”install” och när installationen är klar så stäng ner verktyget innan det körs igen. Verifiera 

att Azure AD Connect är beredd att börja synkronisera. Det gör genom att öppna ”synchronization 

service manager” i gruppen Azure AD Connect från startmenyn. Och i operation fliken bör dessa 4 
steg vara gjorda med success. 

 Full Import på AD Connector. 

 Full Import på Azure AD Connector. 

 Full synkning på AD Connector. 

 Full synkning på Azure AD Connector. 

Säkerställ att detta skett utan error nästa steg. Nästa steg blir då att avinstallera Dirsync på den 

gamla servern. Och den kan du göra från ”Program and features” och välj där Windows Azure Active 
Directory sync tool och avinstallera det. 

När det är avinstallerat så är det ingen aktiv server som exporterar till Azure AD. Nästa steg måste 

göras före några ändring i det lokala AD görs. Starta upp Azure AD Connect verktyget igen från 

genomvägen på desktop. Där väljs ”Configure staging mode” och avbockar där ”Enable staging 

mode” 
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Sen klicka ”next” och sen ”install” på nästa sida och nu ska servern vara aktiv och synkroniseringen 

fungera. 

 


