IMPLEMENTAČNÉ PRáCE
Zjednodušte si nákup a implementáciu služieb Office 365 od Telekomu prostredníctvom servisných
balíkov. Profesionálne služby realizované skúsenými technikmi vám pomôžu pri migrácii existujúcich dát
a zabezpečia rýchlejšie spustenie služieb Office 365 vo vašej spoločnosti.

VYBERTE SI VHODNÝ BALíK PODĽA VAŠICH POTRIEB
SMALL
max. počet
užívateľov

30

MEDIUM
60

LARGE
neobmedzene

§ nákup licencií na aplikačnom
obchode

§ nákup licencii na aplikačnom
obchode

§ nákup licencii na aplikačnom
obchode

§ priradenie existujúcej domény
zákazníka do Office 365

§ priradenie existujúcej domény
zákazníka do Office 365

§ inštalačné a migračné práce
v zmysle požiadaviek zákazníka

§ vytvorenie užívateľských účtov

§ zaškolenie administrátora

§ ukážka inštalácie 1 užívateľa
(podľa typu licencie)

§ podpora pri ďalších
konfiguračných úkonoch

§ migrácia užívateľských účtov1

§ postimplemetačná podpora
po dobu 3 mesiacov

základný
§ vytvorenie užívateľských účtov
rozsah prác
§ ukážka inštalácie 1 užívateľa
(podľa typu licencie)
§ ukážka migrácie
max. 3 užívateľov
predpokladaný
rozsah prác
spôsob
realizácie
cena
ďalšie práce
nad rámec

2 hodiny

4 hodiny

podľa požiadaviek zákazníka

vzdialený prístup

vzdialený prístup

vzdialený prístup /
technik na mieste

146 €

292 €

podľa rozsahu

64 €/hod

64 €/hod

-

Ceny sú uvedené bez DPH.
1

Migrácia v prípade existujúceho Exchange servera (minimálna verzia 2003) v rozsahu Maily, Kontakty, Kalendáre a Úlohy. Ak zákazník prevádzkuje iný systém, potom je
možná hromadná migrácia len emailov pomocou protokolu IMAP.

IMPLEMENTAČNÉ PRáCE

POŽIADAVKY NA ZáKAZNíKA
Internetové pripojenie dostatočnej kapacity
V prípade migrácie dát z Exchange servera nasledovné požiadavky:
§

služba „Outlook Anywhere“ dostupná z internetu

§

MS Exchange server vypublikovaný do internetu pomocou certifikátu podpísaného
dôveryhodnou verejnou certifikačnou autoritou

V prípade IMAP migrácie dát nasledovné požiadavky:
§

služba IMAP dostupná z internetu

§

administrátor, resp. poverená osoba má znalosť o prístupových údajoch (meno, heslo)
každého užívateľského účtu, ktorý bude migrovaný do Office 365

Pre zabezpečenie plnej funkcionality Exchange Online: disponovať aplikáciou MS Outlook
v minimálne verzii 2010
Určená osoba na strane zákazníka ako kontaktná a poverená osoba disponuje vedomosťami o počte
používateľov, prístupoch do existujúcich systémov, správe verejných DNS záznamov zákazníka a
pod.
Pre zabezpečenie ukážky inštalácie a migrácie: umožnenie vzdialeného prístupu technikovi Slovak
Telekom na počítač užívateľa (odporúčaná aplikácia: TeamViewer)
Kompletne vyplnený migračný dokument, ktorý dodá technik Slovak Telekom
viac informácií o Office 365 nájdete na www.o365.telekom.sk

