
PŘÍPADOVÁ STUDIE 
Lesy České republiky naučily během projektu digitální transformace více 
než 2 500 zaměstnanců pracovat s nástroji Office 365 

Potřeba zákazníka

Ještě před začátkem spolupráce se SoftwareONE 
začaly Lesy České republiky s migrací svých více než 
2 500 uživatelů do prostředí Office 365 a distribuovaly 
všem uživatelům mobilní telefony na platformě 
Android. Cílem projektu digitální transformace bylo 
zajištění mobility všech zaměstnanců pracujících 
ve velkém množství geograficky vzdálených lokalit 
a detašovaných pracovišť jednotlivých lesních správ. 
Úkolem SoftwareONE bylo sjednocení uživatelů 
ve společném prostředí a implementace scénáře 
mobilního přístupu. Rovněž bylo třeba zajistit, aby 
digitální transformace proběhla úspěšně a nástroje 
Office 365 byly plně a efektivně využívány. 

O instituci Lesy České republiky, s. p.

Lesy České republiky jsou státním podnikem 
fungujícím od svého vzniku roku 1992 pod 
Ministerstvem zemědělství České republiky. Hlavní 
náplní činnosti podniku je obhospodařovávání více než 
1,3 milionu hektarů lesního majetku ve vlastnictví státu 
a péče o více než 38 tisíc km vodních toků a bystřin.

 › Instituce: Lesy České republiky, s. p.

 › Webové stránky: www.lesycr.cz

 › Působnost: Česká republika

 › Odvětví: Státní správa / samospráva 

„Přechod na Office 365 nám 
poskytnul potřebnou mobilitu 
a možnost online spolupráce 
mezi pracovníky působícími na 
mnoha různých místech po celé 
republice. Zároveň ale došlo 
k výrazným změnám ve způsobu 
práce, které jsme potřebovali 
uživatelům představit 
přehlednou a poutavou formou. 
Služba Easy365 Adoption 
a spolupráce s ambasadory se 
ukázala jako velmi efektivní 
způsob prezentace scénářů 
konkrétních úkolů, které lze 
s novými nástroji řešit rychle 
a efektivně.“  

Bc. Michal Havlíček, vedoucí Odboru infor-
mačních a komunikačních technologií Lesy ČR
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Projekt probíhal v následujících fázích:

1.  Příprava adopčního projektu s využitím balíčku 
služeb Easy365 

 › Identifikace scénářů pro využití nových technologií

 ›  Příprava komunikační kampaně

2. Školení ambasadorů

 ›  Výběr iniciativních uživatelů z řad zaměstnanců 
– nositelů změny v postupech práce se znalostí 
interního prostředí

 ›  Podpora ostatních uživatelů při přechodu na nové 
nástroje

3.  Realizace komunikační kampaně a adopčního 
projektu

 ›  Využití podpory týmu Microsoft Premier Support

 ›  Zapojení interních sociálních sítí

 ›  Představení scénářů využití Office 365 všem 
zaměstnancům

Výzvy projektu 

 › Velké množství uživatelů v různých rolích

 ›  Lokality a detašovaná pracoviště po celé České republice

 ›  Specifické agendy terénních pracovníků a jejich netradiční způsob práce

Řešení SoftwareONE

Společnost SoftwareONE se ve spolupráci s týmem Microsoft Premier Support postarala o napojení 
realizovaného technického projektu migrace na vlastní projekt adopce nového řešení. To se realizovalo 
zavedením nástrojů a scénářů pro vzdálený přístup a online spolupráci připravenými v rámci služby 
Business Productivity Advisory. V SoftwareONE vznikla rozsáhlá adopční kampaň nových technologií 
s využitím spolupráce s takzvanými ambasadory, tedy uživateli z řad zaměstnanců, kteří se stali nositeli 
změny a podpořili ostatní kolegy v přechodu na nové nástroje a způsoby práce. 

Po dokončení projektu migrace do prostředí Office 365 bylo třeba vzbudit důvěru uživatelů ve změny 
přinášející jiný způsob práce, představit jim nové nástroje a naučit je využívat jejich potenciál. Proto se 
SoftwareONE v rámci služby Easy365 Adoption zaměřila na úspěšné zavedení služeb a nástrojů Office 
365. Byla připravena komunikační a adopční kampaň včetně nasazení interních sociálních sítí, která 
byla napojena na zmíněný projekt technického nasazení a migrace uživatelů. 
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Přínosy pro zákazníka 

01 Díky komunikační a adopční kampani se 
podařilo zasáhnout většinu uživatelů

02 Kompletní řízení změny v rámci adopční 
kampaně, bez nutnosti investice do dalších 
lidských zdrojů

03 Bezpečné ukládání a sdílení dat s využitím 
nových aplikací a nástrojů

04 Nová možnost online komunikace  
a spolupráce

05 Přístup k datům a spolupráce  
z různých lokalit i z terénu

„S tak velkým počtem zaměstnanců je každá změna ve způsobu práce 
a v používaných nástrojích velkým zásahem do fungování celého podniku. Díky 
našim ambasadorům a scénářům použití nových nástrojů jsme ale byli schopni 
propagovat nezbytné změny přímo na pracovištích po celé republice.“ 

Bc. Michal Havlíček, vedoucí Odboru informačních a komunikačních technologií Lesy ČR

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.

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
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