
PŘÍPADOVÁ STUDIE 
Společnost ČEZ ENERGOSERVIS nahradila 
zastaralé prostředí IBM Notes moderní 
platformou Office 365 pro práci  
s elektronickou poštou a kalendáři

Potřeba zákazníka

V souladu s trendem digitální transformace hledala společnost ČEZ 
ENERGOSERVIS moderní pracovní prostředí s vhodnými nástroji pro své 
zaměstnance – nejprve pro elektronickou poštu a do budoucna i pro 
další oblasti, jako je například týmová spolupráce. Projekt bylo nezbytné 
připravit s ohledem na specifické požadavky a pracovní prostředí 
společnosti, v níž se klade velký důraz na technické provedení díla  
a na projektové řízení.

Zároveň někteří zaměstnanci, zvyklí dlouhá léta na prostředí IBM Notes, 
mají opatrný a konzervativní přístup ke změnám. 

O společnosti ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. je součástí Koncernu ČEZ, v rámci něhož 
zajišťuje komplexní opravárenský servis hlavních komponent jaderných 
elektráren Dukovany a Temelín. Společnost se zároveň soustředí i na další 
technicko-inženýrské projekty v oblasti energetiky.

 › Instituce: ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.

 › Webové stránky: www.cezenergoservis.cz

 › Působnost: Česká republika

 › Odvětví: Energetika

„Výstupem naší služby 
Business Productivity 
Advisory je zpráva 
shrnující klíčové 
potřeby a možnosti 
jejich řešení. Získáte 
tak ucelenou strategii 
pro oblast komunikace 
a spolupráce ve vaší 
organizaci.“ 
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Řešení SoftwareONE

Projekt zahrnoval zejména migraci elektronické pošty z IBM Notes na platformu Office 365. V rámci 
služby Business Productivity Advisory pak byly analyzovány potřeby zaměstnanců v oblasti využívání 
moderních IT technologií. Cílem bylo pochopit styl jejich každodenní práce a nalézt cesty pro zlepšení 
komunikace a spolupráce na pracovišti za pomoci nástrojů Office 365. Výstupem analýzy byla identifikace 
klíčových scénářů použití Office 365, návrh na zlepšení dosavadních pracovních postupů s využitím této 
platformy a návrh architektury na ní postavené pro následný přechod do cloudu.

Pro úspěch projektu bylo důležité naučit uživatele naplno využívat možnosti Office 365 a osvojit si nové 
způsoby práce s touto platformou. Proto byl do projektu zahrnut také balíček služeb Easy365 Adoption 
zaměřený na zavádění služeb a nástrojů Office 365, jejich hladké osvojení uživateli a poskytnutí následné 
podpory během provozu nových technologií ve společnosti.  

Výzvy projektu 

 › Nasazení nové platformy současně ve dvou klíčových lokalitách

 ›  Specifické požadavky na pracovní prostředí, projektové řízení a technické provedení

 ›  Konzervativní přístup zaměstnanců ke změnám v pracovním prostředí

Projekt probíhal v následujících fázích:

1.  Definování plánu přechodu na nové řešení 
týmové spolupráce a komunikace

 › Identifikace scénářů pro využití nových technologií

 › Návrh řešení s využitím Office 365 a Dynamics 365

 › Technická analýza

 ›  Návrh architektury

 ›  Definice migračního a adopčního plánu

 ›  Kalkulace nákladů na přechod

2. Implementace řešení a migrace uživatelů

 › Konfigurace nového prostředí v Office 365 

 ›  Přenos dat z prostředí IBM Notes

 ›  Školení pro správce nového řešení

3. Adopční kampaň

 ›  Osvojení nových postupů práce uživateli

 ›  Maximální využití možností Office 365

 ›  Kombinace vzdělávacího obsahu a informační 
kampaně

 ›  Připravené výukové materiály

 ›  Vzdělávací workshopy

 ›  Řešení úkolů s nástroji Office 365
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Přínosy pro zákazníka 

01 Hladký přechod na novou technologii  
z technického i uživatelského pohledu

02 Jasné definování dalšího směru využití nové 
platformy Office 365

03 Efektivnější práce s elektronickou poštou 
a kalendářovými službami

04 Zlepšení způsobu komunikace mezi  
jednotlivými projektovými skupinami a týmy

Naše služby

Business Productivity Advisory

Naše služba Business Productivity Advisory je 
jednorázová služba zaměřená na hledání a analýzu 
klíčových potřeb vašich zaměstnanců a organizace 
v oblasti využívání moderních IT technologií s cílem 
zefektivnit každodenní pracovní postupy a zlepšit 
komunikaci a spolupráci ve vaší organizaci. Díky této 
službě získáte doporučení pro identifikované potřeby 
a scénáře, návrh způsobu pokrytí IT službami, včetně 
možností cloudových řešení, a definice jejich přínosů 
pro vaši organizaci.

Easy365 Adoption

Naše jednorázová služba Easy365 Adoption je zaměřena 
na úspěšné zavedení služeb a nástrojů Microsoft Office 
365 a podporu uživatelů a správců ve vaší organizaci. 
Cílem služby je představit jednoduchým způsobem 
výhody používání moderních cloudových technologií 
vašim zaměstnancům, naučit je správně je používat 
v každodenním pracovním procesu, a tak zvýšit 
efektivitu komunikace prostřednictvím platformy 
Microsoft Office 365 na interní i externí úrovni.
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SoftwareONE je nezávislá globální společnost se švýcarskými 
kořeny působící již od roku 1985 na trhu technologických řešení 
jako lídr inovací ve službách správy softwarového portfolia klientů, 
licencování softwaru a cloudových řešení a služeb. Zastupujeme 
výrobce softwaru, kteří jsou špičkami ve svém oboru, a zajišťujeme 
odbornou obchodní, konzultační a technologickou podporu svým 
zákazníkům díky více než 8 300 odborníkům v 90 zemích světa. 

SoftwareONE Czech Republic s.r.o.
Vyskočilova 1410/1
140 00 Praha 4

T: +420 241 405 297
E: info.cz@softwareone.com
W: www.softwareone.cz

  KONTAKTUJTE NÁS


