
Podpořte vaší organizaci novými možnostmi komunikace, spolupráce a automatizace a získejte náskok před 

konkurencí. Prostředí, které Vám pomůžeme navrhnout dle vašich potřeb bude dostupné zaměstnancům 

odkudkoliv, ať už v terénu, doma, nebo v kanceláři a usnadní vám každodenní práci. Tato řešení jsou zákazníky 

velmi oceňované, obzvláště v dnešní době home officů.
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Výše uvedené nástroje posunou možnosti spolupráce nejen vnitrofiremně, ale zároveň vám otevřou bránu ke snazší spolupráci 

s externisty, dodavateli, odběrateli a partnery v zabezpečeném prostředí.

Komunikujte po novém

Nabídneme vám nástroje, pomocí kterých budete vždy v obraze a  

nezmeškáte nic důležitého a pomůžeme vám vydefinovat komunikační  

pravidla pro přehlednou jak interní, tak externí komunikaci.

• Vše na jednom centralizovaném místě

• Zapomeňte na emaily, které zapadnou a neupoutají pozornost  

zaměstnanců

• Naučíme vás komunikovat přímo nad obsahem při spolupráci na  

tvorbě dokumentů, tabulek, nebo prezentací

• Chatujte, volejte a spolupracujte jako kdybyste spolu byli v kanceláři

Zjednodušte si život

Zrychlíme procesy, které váznou na stolech a opakující se činnosti  

zautomatizujeme. Nechte zaměstnance soustředit na to důležité.

Automatizovat můžete například na základě přijatého emailu,  

vyplnění formuláře, nahrání souboru a mnoho dalších událostí.

To vše můžete provozovat v rámci intranetu, který vám zároveň  

může nabídnout například:

• Rozcestníky na denně používané aplikace a systémy

• Distribuce informací z oddělení

• Centrální místo pro firemní dokumentaci 

• Formuláře a dotazníky

• A mnoho dalších možností
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Pro koho je služba určena?

Služba Modern Workplace Solution je určena pro všechny organizace, které 

chtějí rozvíjet možnosti komunikace, sdílení, spolupráce a automatizace pomocí 

nových a dostupných nástrojů. Pro organizace, které neví, kde začít a nechtějí 

bezhlavě nasadit nástroje a systémy, které by mohli zastrašit a odradit uživatele 

od jejich využívání.

Co je výstupem služby?

• Analýza a implementační plán

• Plně funkční prostředí splňující požadavky na zabezpečení

• Základní skladba intranetu a týmů

• Digitalizace procesů

• Automatizace procesů

• Školení zaměstnanců

• Podpůrné materiály pro uživatele

• Plán pro provoz a další rozvoj

Jak je služba implementována a její průběh

• Prvním krokem bude analýza aktuálního stavu vašeho IT. Přechod musí být 

plynulý, a proto nechceme narušit kontinuitu služeb, které business používá

• Zjistíme, jaké používáte systémy a budeme se zajímat o možnosti jejich 

soužití s prostředím M365, následně se budeme zajímat o bezpečnost a 

rizika, která mohou při implementaci a provozu nastat

• Dále se musíme seznámit s vaší firmou a s informacemi z předešlé  

analýzy společně navrhneme řešení a definujeme požadavky. Následně 

dojde ke konfiguraci prostředí a aktivaci jednotlivých systémů po které bude  

následovat školení zaměstnanců, se kterými projdeme pilotním provozem

• Po úspěšném pilotním provozu, vyhodnotíme zpětné vazby a data z provozu 

a připravíme podklady pro adopci a nasazení do zbytku firmy a případného 

dalšího rozvoje

• Následně vám rádi budeme prostředí provozovat a starat se o něj v rámci 

podpory kterou si stanovíte


