Cloudové SLUŽBY
SoftwareONE
VAŠE CESTA K MICROSOFT OFFICE 365

NOVÝ STANDARD
ČELÍME VÝZVÁM CLOUD COMPUTINGU
Technologie se vyvíjejí. Konkurence se zvyšuje. Stále více organizací působí v globálním
měřítku. To vše vytváří mnoho obchodních příležitostí. Zároveň to ovšem zvyšuje tlak na
ředitele informatiky, ředitele IT oddělení a další manažery s rozhodujícími pravomocemi v IT,
aby byli otevřeni novým způsobům práce pro diverzifikaci služeb, které nabízejí, a inovovali
pro budoucnost.

PRODUKTIVITA

BEZPEČNOST

ROZPOČET

Už nestačí jen poskytovat IT řešení,
vyhovující lidem, kteří pracují jen
v kanceláři. Jak ale můžete umožnit
pracovníkům být více produktivní
a zajistit, že budou mít přístup
ke všem potřebným programům
a dokumentům – kdekoli jsou a bez
ohledu na to, jaké zařízení používají?

Bezpečnost dat společnosti ještě
nikdy nebyla pro organizace vyšší
prioritou. Jak můžete svůj podnik
ochránit před kybernetickými
útoky? Nebo zmírnit důsledky
potenciální ztráty dat během
výpadku služby? S rostoucí
popularitou práce na dálku
navíc musíte být schopni zajistit
bezpečnost napříč různými
zařízeními.

Jak se rozpočty ztenčují, je po IT
oddělení často požadováno dodávat
více služeb s omezenými zdroji.
Takže jak můžete snížit náklady
a zároveň je vynakládat efektivněji?
Jak změníte investiční výdaje na
provozní a přitom zaručíte stejnou
úroveň kontroly a efektivity? A co
je nejdůležitější, musíte zajistit,
že maximalizujete výdaje na IT
a garantujete dobrou návratnost
investic.

Správná IT řešení vám mohou
pomoci zvýšit produktivitu, vytvořit
chytřejší procesy a zefektivnit
vaši organizaci mnoha různými
způsoby. Jak je ale můžete
implementovat a zajistit, že z nich
získáte maximum?

Za účelem zlepšení produktivity, zvýšení zabezpečení a maximálního využití vašeho rozpočtu na IT, je nyní čas plně využít
možnosti představované cloudem. Je čas přejít na Office 365 se SoftwareONE a vytvořit robustní, na cloudu založené IT
prostředí, které pomůže posunout vaše podnikání vpřed.
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CO JE OFFICE 365?
VŠECHNY VAŠE PODNIKOVÉ NÁSTROJE V CLOUDU
Microsoft Office 365 posunuje svět od individuální tvorby směrem ke spolupráci a kolektivní
tvorbě v reálném čase, kdykoli a kdekoli. Je centrem pohánějícím vaše zařízení ve skutečně
mobilním světě.

S MICROSOFT OFFICE 365 MŮŽETE:
1 Přistupovat k aplikacím kdekoli se
nacházíte – s jednotným rozhraním
napříč všemi zařízeními

5 Zajistit, že budete vždy
používat nejnovější, aktualizovaný
software

2 Sdílet a aktualizovat dokumenty
na cestách

6 Podporovat tvorbu a crowdsourcing
v reálném čase prostřednictvím
služeb Yammer a OneDrive for
Business

3 Efektivně spolupracovat
s komunikačními nástroji jako
Yammer a Skype for Business
4 Snadno dodržovat předepsané
standardy a uchovávat data v bezpečí
s vestavěnými bezpečnostními
mechanismy

7 Poskytovat personalizovaný obsah
uživatelům napříč Office 365 s Office
Delve
8 Zpřístupnit Business Intelligence
kterémukoli uživateli nejen
k personalizaci dat, ale i k získání
pohledu do vašich dat
Migrace na Office 365 poskytne vašemu
IT týmu více času soustředit se na projekty,
které jsou kriticky důležité pro váš podnik, na
rozdíl od provozních odpovědností při správě
on-premise serverové infrastruktury. Získáte rovněž
vestavěná bezpečnostní opatření, vyvíjená během
desetiletí v rámci budování podnikového softwaru a online
služeb, abyste zajistili bezpečnost vašich dat.
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SoftwareONE
VÁŠ DLOUHODOBÝ PARTNER PRO IT A SOFTWARE
Migrace na Microsoft Office 365 vyžaduje kvalifikované plánování a provedení.
Musíte zvážit mnoho faktorů, včetně:
• Pochopení počtu a rozmístění uživatelů a způsobu, jak se budou
autentizovat při přístupu ke cloudovým aplikacím
• Starších aplikací a strategie, jak s nimi naložit
• Připravenosti organizačních změn pro přijetí nově poskytovaných funkcí
V SoftwareONE vám můžeme pomoci
s každým aspektem plánování vašeho
nového, na cloudu založeného IT
prostředí – abychom zajistili, že získáte
správné řešení pro vaše podnikání.
Budeme vám k dispozici, abychom
vám pomohli s řízením celého procesu
migrace, a nabídneme flexibilní
možnosti podpory, vyhovující potřebám
vašeho podniku.

„POMÁHÁME FIRMÁM,
JAKO JE TA VAŠE,
JIŽ OD ROKU 1985
“

„POMOHLI JSME JIŽ VÍCE NEŽ

3,2 MILIONŮM PODNIKOVÝCH UŽIVATELŮ
S PŘÍSTUPEM K OFFICE 365

“

Proč zvolit SoftwareONE?
Jsme předním světovým poskytovatelem
cloudových řešení. Jsme důvěryhodným
partnerem společnosti Microsoft a již jsme
pomohli více než 3,2 milionům podnikových
uživatelům s přístupem k Office 365. S našimi
bezkonkurenčními zkušenostmi a vysoce
kvalifikovanými týmy v 83 zemích není nikdo
jiný lépe připraven pomoci vám s provedením
transformace IT.
Máme globální komunitu lokálních expertů,
proto jsme specialisty na vašem trhu – ať už jste
kdekoli. To znamená, že můžete propojit naši síť
místních odborníků pro provedení vaší migrace
tak hladce, jak je to jen možné.
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VAŠE CESTA K OFFICE 365
PŘESUŇTE SVŮJ PODNIK DO CLOUDU
V SoftwareONE nabízíme mnoho služeb pro provedení vašeho přechodu na Office 365 tak
plynule a hladce, jak je to jen možné, a zajistíme, že ze své investice do IT získáte maximum.
Náš katalog služeb pro Office 365 pokrývá tři klíčové fáze:

PORADENSTVÍ

Pochopení vašich potřeb

REALIZACE

Zrychlení vaší migrace

Metody, nástroje a techniky společnosti SoftwareONE jsou založeny na
globálně uznávaných standardech řízení projektů a služeb. Ty vám poskytnou
jasný přehled o průběhu celého projektu a životního cyklu služby. V důsledku
toho můžeme snížit rizika nasazení nové technologie, vždy nabídnout
důvěryhodné poradenství a pokaždé poskytovat prvotřídní služby.
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PODPORA

Pokračující poradenství a pomoc

1

PORADENSTVÍ

POCHOPENÍ VAŠICH POTŘEB
První fáze jakékoli migrace začíná našimi poradenskými službami v oblasti produktivity vašeho podnikání.
Setkáme se s vámi, abychom pochopili vaše podnikání a IT priority a sladili je s vytvořením vaší cloudové
vize. Zasvětíme vás do Office 365, abychom vám pomohli poznat skutečné výhody, které může tato platforma
přinést vaší vizi. Identifikujeme klíčové funkce Office 365, které vám pomohou vaši cloudovou vizi naplnit:
•
•
•
•
•
•

Celkové výdaje na IT (v porovnání se současnými náklady)
Potenciální vylepšení funkcí a procesů
Úroveň služeb (v porovnání se současným řešením)
Schopnost inovací a škálování pro budoucí vývoj
Aktuální způsob práce uživatelů
Úroveň využití stávajících IT prostředků

Workshop

Zhodnocení infrastruktury

Během workshopu s hlavními zainteresovanými osobami vám pomůžeme
přesně určit, čeho chcete dosáhnout
s vaším novým cloudovým prostředím.
Budeme s vámi spolupracovat
na pochopení vašich klíčových
podnikatelských cílů a budete si moci
v praxi vyzkoušet Office 365, abyste
mohli vidět potenciální zvýšení vaší
produktivity.
Pomůžeme vám pochopit, jak bude
možné naplnit vaši vizi, a vysvětlíme
vám rozdíly mezi různými možnostmi
migrace a služeb. Pak zajistíme, že
bude vaše nové IT prostředí nejen
podporovat vaše hlavní cíle, ale
že bude vybudováno tak, aby vám
pomohlo jich dosáhnout.

Následně prozkoumáme vaši současnou infrastrukturu
a zjistíme, jakou architekturu potřebujete (například
z pohledu identit, zabezpečení, e-mailu, spolupráce,
hlasových služeb atd.). Pak vytvoříme dokumentaci
a schémata vašeho budoucího prostředí, abyste viděli, jak
bude vypadat a jak bude fungovat.
Zajistíme vzájemné porozumění mezi vaším podnikem
a IT – ve shodě o vizi pro budoucnost a s určením, jak
budete měřit úspěch. Klíčovým prvkem je popsání
uživatelských a byznys scénářů použití nových
technologií tak, aby opravdu pomáhaly.
Vytvoříme plány na budoucí podporu, pro zajištění,
abyste z vaší nové investice získali maximum.
Posoudíme, jaké úrovně školení budete potřebovat pro
váš IT tým a vaše koncové uživatele – protože pouze
pokud uživatelé budou schopni reálně používat nové
technologie pro zlepšení jejich efektivity v byznysu,
bude váš přechod do cloudu úspěšný.
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REALIZACE

ZRYCHLENÍ VAŠÍ MIGRACE
Jakmile se rozhodnete pro nasazení Office 365, navrhneme a vytvoříme
ideální IT prostředí, které vám pomůže se splněním vašich cílů. Poté
provedeme vaši migraci do nového prostředí a případně zajistíme propojení
obou prostředí pro zajištění vzájemného fungování po určitou dobu.
S našimi rozsáhlými zkušenostmi v oblasti transformace cloudových služeb
vám můžeme pomoci, aby vaše migrace proběhla tak hladce, jak je to jen
možné, s vyhnutím se všem potenciálním bolavým místům procesu, jako jsou:

„

VAŠE CÍLE V OBLASTI CLOUDU BUDOU
DOSAŽENY DÍKY BEZPROBLÉMOVÉMU
A TRANSPARENTNÍMU PROVEDENÍ
MIGRACE

“

• Rostoucí náklady
• Narušení běžného provozu firmy

Služba cloudových identit

Migrace e-mailů

Uživatelské scénáře

Za účelem usnadnění
přístupu uživatelů vytvoříme
pro váš podnik strategii řízení
identit. To umožní všem
uživatelům hladce přistupovat
ke stovkám aplikací v cloudu,
bez ohledu na to, jaké zařízení
používají a ať už se nacházejí
kdekoli. Takže vaše data
a aplikace zůstanou v bezpečí,
s minimálním úsilím ze strany
uživatelů a IT týmu.

Nejkritičtějším prvkem migrace
vašeho podniku do nového
cloudového prostředí je zajištění
bezproblémového přenosu e-mailů,
kontaktů a kalendářů vašich uživatelů.
Zkrátka si nemůžete dovolit tato
kriticky důležitá data ztratit,
nebo se kvůli nim vystavit riziku
zákonného postihu. To je důvod,
proč poskytujeme unikátní, vysoce
specializovanou a sofistikovanou
službu na přenos e-mailů.

Navrhneme a vytvoříme vaše nové, na cloudu
založené uživatelské scénáře, které pomohou
efektivněji řešit pracovní úkoly v rámci vaší
společnosti. Jedná se o řešení s detailními
návrhy, komplexním plánováním, načasováním
a průvodci implementací prostřednictvím našeho
osvědčeného, jedinečného řešení, které do
budoucna zajistí, že nové prostředí bude splňovat
požadavky vašeho podnikání. Vaše cíle v oblasti
cloudu budou dosaženy také díky post-migrační
podpoře, osvojení uživateli a školením po celou
dobu životního cyklu vaší migrace.

„

POSKYTUJEME UNIKÁTNÍ, VYSOCE SPECIALIZOVANOU
A SOFISTIKOVANOU SLUŽBU NA PŘENOS E-MAILŮ
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REALIZACE

ZRYCHLENÍ VAŠÍ MIGRACE
Komunikace nových technologií

Nástroje na spolupráci

Důležitým klíčem k úspěšnému
přechodu do cloudu a využití nových
služeb je adopce koncovými uživateli
a vedením společnosti. Využijte
naše zkušenosti s tvorbou interních
komunikačních kampaní pro lepší
adopci nových řešení, vzdělávání
uživatelů a zapojení klíčových
osob v rámci celého procesu. Sada
materiálů pro informování uživatelů,
návody, tipy & triky, letáky, bannery
a další prvky jsou vám k dispozici
v rámci naší služby.

Abychom pomohli uživatelům efektivněji
spolupracovat, navrhujeme, vytváříme
a implementujme nástroje na spolupráci
jako součást našich migračních služeb.
Tyto nástroje mohou zahrnovat:
• SharePoint Online – centralizovanou
platformu pro spolupráci
• Yammer – podnikové sociální médium
• OneDrive for Business – synchronizované
osobní cloudové úložiště
Můžeme vám také pomoci integrovat
službu Skype for Business Online, která
umožňuje snadnou spolupráci kolegů
v různých regionech, prostřednictvím:
• Zasílání textových zpráv
• Hlasových a video hovorů
• Online schůzek

„

SE SoftwareONE SI MŮŽETE BÝT JISTI, ŽE VÁŠ
PŘECHOD DO VAŠEHO NOVÉHO CLOUDOVÉHO
PROSTŘEDÍ BUDE RYCHLÝ, SNADNÝ
A BEZBOLESTNÝ, JAK JEN TO BUDE MOŽNÉ

“
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PODPORA

POKRAČUJÍCÍ PORADENSTVÍ A POMOC
Uvedení vašeho nového IT prostředí do provozu je jen začátek.
Naše týmy technické, uživatelské a byznys podpory budou po
ruce, aby se ujistily, že vše běží hladce a každý ví, jak jej používat.
Budeme zde, abychom zajistili, že z vaší investice získáte velkou
návratnost a že vám vaše nové cloudové prostředí pomůže
dosáhnout vašich hlavních podnikatelských cílů.
Správná podpora pro váš podnik

RYCHLÝ PRŮVODCE BALÍČKY PODPORY
BALÍČEK
BASIC
Ideální pro zákazníky,
kteří požadují podporu
pouze během všedních
dnů v pracovních hodinách,
v jednom městě a se základní
úrovní hlášení.

Rozsah a umístění vašich činností a doba, kdy potřebujete
technickou podporu, určí balíček, který je vhodný pro váš podnik.
Volit můžete z balíčků podpory Basic, Advanced a Premium, které
vždy obsahují:

ADVANCED

• Reakce na dotazy, servisní požadavky a hlášení incidentů,
předložené autorizovanými kontakty zákazníka
• Telefonickou, e-mailovou a online podporu
• Podporu v anglickém jazyce
• Přístup k reportingu SoftwareONE Cloud Insider, který vám
pomůže pochopit měření vašeho využití

Ideální pro zákazníky,
kteří požadují podporu
plných 24 hodin denně
v pracovních dnech, přístup
k nastavitelným přehledům
a až tři autorizované kontakty
zákazníka.

Online podpora je dostupná prostřednictvím našeho
portálu zákaznické podpory. To poskytuje bezpečnou,
rychlou a snadnou metodu, jak mohou vaše autorizované
kontakty zákazníka vznášet dotazy, hlásit incidenty
a zadávat servisní požadavky. Můžete také:
• Prohlížet a stahovat informace o účtování
• Aktualizovat vaše požadavky na kapacitu
• Předplatit si doplňkové služby
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CO JE ZAHRNUTO
• Podpora je dostupná od pondělí do
pátku, od 8.00 do 18.00, ve městě, kde
je předplacená (mimo státní svátky)
• Autorizované kontakty zákazníka:
- Majitel: 1
- IT administrátoři: 3
- Administrátoři účtování: 3
•Z
 ahrnuje reportovací balíček Cloud Insider

PREMIUM
Ideální pro zákazníky,
kteří požadují nepřetržitou
globální podporu, přístup
k nastavitelným přehledům
a maximální počet
autorizovaných kontaktů
zákazníka.

• Globální podpora od pondělí do pátku
(mimo státní svátky), 24 hodin denně
• Autorizované kontakty zákazníka:
- Majitel: 1
- IT administrátoři: 3
- Administrátoři účtování: 3
•Z
 ahrnuje reportovací balíček
Cloud Insider Communication

• Globální podpora dostupná 365 dnů v roce,
24 hodin denně, 7 dnů v týdnu
• Autorizované kontakty zákazníka:
- Majitel: 1
- IT administrátoři: 5
- Administrátoři účtování: 5
• Zahrnuje reportovací balíček
Cloud Insider Collaboration
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PODPORA

POKRAČUJÍCÍ PORADENSTVÍ A POMOC
Klíčové pro úspěch cloudových služeb ve vaší
organizaci je přijetí nových technologií vedením
a uživateli. Na tuto oblast je zaměřená služba
Easy365, která míří na následující cíle:
• Informovat uživatele o přicházejících
změnách a připravit je na ně, ukázat
přínosy, výhody (interní PR)
• Provést společnost a uživatele změnou
prostředí (řízení změny)
• Zpřístupnit uživatelům návody, postupy, tipy & triky
usnadňující práci a realizovat vzdělávací workshopy
pro klíčové uživatele (vzdělávání)
• Workshopy nad typicky prováděnými činnostmi
a jejich zefektivnění díky novým technologiím
(byznys scénáře)
Tyto služby jsou realizovány jak v průběhu migrace,
tak i následně v průběhu využívání služeb. Díky tomu
jsou uživateli lépe přijímány nové funkce, služby a tím
ještě lépe využity vynaložené služby.

RYCHLÝ PRŮVODCE BALÍČKY PODPORY
BALÍČEK
EASY
Základní balíček doporučený
pro každou organizaci
využívající Office 365. Zahrnuje
podporu správy prostředí,
základní poradenství pro
správce, průběžné informování
o novinkách a především adopční
balíček pro koncové uživatele.

BYZNYS
Balíček je určen pro vybrané
uživatele Office 365, kteří
potřebují nadstandardní
podporu v oblasti práce
se službami a produkty
Office 365 - zejména vedení
společnosti či vedoucí
pracovníci.

HELP
Balíček je určen pro
zákazníky, kteří chtějí svým
koncovým uživatelům dát
k dispozici poradenství
s používáním služeb
a produktů v rámci Office 365.
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CO JE ZAHRNUTO
• Easy365 – uživatelské scénáře, návody,
tipy & triky, videa
• Správa a nastavení tenantu
• Správa licencování
• Základní poradenství pro správce
• Komunikace s MS support
• Možnost eskalace na MS Premier Support
• Newsletter o novinkách
• Kvartální workshop pro správce

• Uživatelská podpora pro Office 365
(jako edice Help)
• Kvartální workshopy o novinkách, hledání
scénářů použití
• Ad-hoc osobní konzultace o využití
• Inspirace pro využití Office 365

• Uživatelská podpora Office 365
• Telefonická podpora v pracovní době, email
mimo pracovní dobu
• Základní poradenství s funkcionalitou
• Základní kontrola a oprava nastavení
v systému i na zařízení
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PODPORA

POKRAČUJÍCÍ PORADENSTVÍ A POMOC
Bude-li váš podnik potřebovat změnu, můžete přejít na jiný
balíček SoftwareONE Cloud Support po oznámení pouhých 5 dní
předem. A můžete to udělat přímo prostřednictvím portálu
zákaznické podpory.

KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL
PODPORY

REPORTOVÁNÍ
CLOUD INSIDER

DLOUHODOBÉ
PARTNERSTVÍ

Jako přední poskytovatel cloudových
řešení jsme společností Microsoft
globálně uznáváni díky naší službě
SoftwareONE Cloud Support.
Zaměstnanci našeho týmu podpory
jsou plně kvalifikováni nejnovějšími
akreditacemi společnosti Microsoft.

Služba Cloud Insider nabízí různé
reportovací balíčky, které v sobě
zahrnují různé možnosti služeb, které
vám poskytují přehled o všem - od
stavu služeb po účtování a hlášení
incidentů. Díky těmto informacím
můžete podrobně sledovat svoje
využívání služeb.

Naše partnerství s vámi nekončí
jednorázovým zřízením a podporou vašeho
cloudového IT prostředí. Chceme zajistit,
že budete mít fungující IT, odpovídající
vašemu podnikání dnes i do budoucna.

Díky svým zkušenostem se rychle
dostanou k jádru problému.
Touto cestou můžeme navrhnout
nejefektivnější způsob řešení
vašich problémů, omezení prostojů
a pomoci udržet váš podnik v chodu.
Naše vzájemná smlouva
o poskytování podpory se
společností Microsoft nám umožňuje
nabízet doby odezvy kratší než
jedna hodina, s přímou eskalací
do společnosti Microsoft pro vaše
nejkritičtější problémy s Office 365.
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„MICROSOFT INVESTOVAL DO
CLOUDOVÉ INFRASTRUKTURY
15 MILIARD DOLARŮ
“

Pak můžete garantovat, že ze své
investice do IT získáváte maximum.
Můžete také upravit svá předplatná
pro sladění s aktuálním využitím
platformy, nebo se zaměřit na budoucí
vzdělávání a komunikaci s vašimi
uživateli pro zlepšení přijetí nové
služby.
Naše reportovací balíčky vyšší úrovně
lze ještě více přizpůsobit, takže je
můžete upravit pro zaměření na
specifická data a zajistit, aby vám
vaše IT pomáhalo v dosažení vašich
hlavních podnikatelských cílů.

Microsoft investoval do cloudové
infrastruktury 15 miliard dolarů, aby
mohl poskytovat cloudové služby
podnikům po celém světě. Společnost
SoftwareONE je v nejlepší pozici, aby vám
mohla poradit s ideálními způsoby využití
nových možností, které má váš podnik
prostřednictvím společnosti Microsoft
k dispozici.
Jak se trh mění, technologie vyvíjejí
a vaše podnikání rozvíjí, budeme
s vámi v pravidelném kontaktu pro
vyhodnocení vašich potřeb. Takto
můžeme pochopit vaše přetrvávající
problémy a spolupracovat s vámi na
nalezení nejlepších způsobů, jak se
s nimi vypořádat.

JSTE PŘIPRAVENI?
POJĎME SE PŘESUNOUT DO CLOUDU
Počínaje poradenstvím ohledně
produktivity vašeho podniku vám
SoftwareONE pomáhá sladit IT
s vašimi hlavními cíli – nejen, že
podporuje vaše podnikání, ale také
vám pomůže dosáhnout vašich
cílů díky kombinaci funkcí Office
365 vhodné právě pro vás. Naše
zkušenosti s poskytováním těchto
poradenských služeb ukázaly, že
se mohou objevit atypická spojení
podnikových vylepšení, založených
na Office 365, včetně:
•
•
•
•

Zabezpečení vašeho podniku
Podnikání odkudkoli
Efektivního růstu
Spojení s vašimi zákazníky

Podpoříme vás během každého
kroku vaší migrace, abychom
zajistili minimální narušení a udrželi
efektivní fungování vašeho podniku,
když se budete přesouvat do vaší
cloudové budoucnosti.
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Až budete mít vše zprovozněno,
budeme vám po ruce kdykoli nás
budete potřebovat, aby bylo zaručeno,
že vše funguje efektivně. A také
budeme zde, abychom vám pomohli v
případě, že se něco pokazí. Ale tím naše
podpora nekončí.
Jako váš partner s vámi budeme
dále spolupracovat, sledovat vaše
využívání služeb pro ujištění, že ze
své investice získáte maximum. Jak
se budou vaše požadavky v průběhu
času měnit, budeme zde, abychom
vám navrhli nejlepší způsoby škálování
vašeho cloudového prostředí tak, aby
vyhovovalo vašim budoucím potřebám.

„BUDEME VÁM PO RUCE,
KDYKOLI NÁS BUDETE
POTŘEBOVAT, ABY BYLO
ZARUČENO, ŽE VŠE
FUNGUJE EFEKTIVNĚ

“

VAŠE CESTA
K TRANSFORMACI
ZAČÍNÁ ZDE

JAK VÁS DOSTANEME NA VAŠI CESTU
POMŮŽEME VÁM S PŘECHODEM DO CLOUDU A JEŠTĚ DÁL
Díky úplnému pochopení vašich potřeb a výzev budeme schopni navrhnout správné řešení, jak můžeme
přesunout váš podnik do Office 365. Naše služby během následujících fází vám otevřou nejefektivnější
cestu do cloudu. Tyto služby zahrnují:

PORADENSKÉ SLUŽBY

Pochopení vašich potřeb

STRATEGIE

POSOUZENÍ PŘIZPŮSOBENÍ

Poradenství podnikové
produktivity s Office 365

SLUŽBY PŘI REALIZACI

Zrychlení vaší migrace

NÁVRH

PŘECHOD

Služba cloudových identit
Přenos e-mailů do Office 365
Transformace spolupráce s Office 365
Jednotná služba Office 365
Přenos komunikace

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

SLUŽBY PODPORY

Pokračující poradenství a pomoc

ŘÍZENÍ

Služby řízení a účtování
Cloud Support Basic
Cloud Support Advanced
Cloud Support Premium
Školení Microsoft Office 365

ŘÍZENÍ SLUŽEB

NA CO
JEŠTĚ ČEKÁTE?

è TRANSFORMUJTE VÁŠ DNEŠEK
è ZMĚŇTE VÁŠ ZÍTŘEK
è ŽÁDEJTE ZKUŠEBNÍ VERZI VČETNĚ ÚVODNÍHO
NASTAVENÍ A ŠKOLENÍ
è NECHTE SI PŘEDVÉST Office 365 V RÁMCI
NAŠEHO MICROSOFT EXPERIENCE CENTRA
è VAŠE CLOUDOVÁ BUDOUCNOST SE
SoftwareONE A OFFICE 365 ZAČÍNÁ ZDE!
Zjistěte více na www.cestoucloudu.cz
Nebo kontaktujte naše experty:
T. +420 241 405 297
E. info.cz@softwareone.com

