Případová studie

Spoločnosť DS PROPERTY, a.s.,
zastrešuje infraštruktúru vo viac
ako 30 firmách skupiny Istergroup
v jednom cloudovom prostredí
Spoločnosť DS PROPERTY patrí do holdingu Istergroup, ktorá využíva naše služby už 2 roky.
V týchto spoločnostiach potrebovali vyriešiť obmedzenú veľkosť poštových schránok, zefektívniť
správu klientskeho softvéru MS Office, a hlavne centralizovať celú administráciu IT infraštruktúry na
jedno miesto, vrátane správy ERP systémov. Celý proces prebiehal vo viacerých implementačných
fázach, aby nebola ohrozená prevádzka poštových služieb jednotlivých spoločností.

Najväčšie výhody zlúčenia infraštruktúr:

75 %

400+

30+

úspora času pri obnove dát

používateľov z rôznych firiem

spoločností v jednom prostredí

premigrovaných do jedného cloudu

Prehľad o dostupnosti zamestnancov na
pracovisku, ľahké hľadanie kontaktov
v adresári naprieč všetkými firmami

Jeden administrátor obslúži všetky
e-mailové schránky, prístupy a politiky

Zvýšená bezpečnosť a dohľad nad
neoprávnenými prístupmi

Zvýšená efektivita komunikácie v rámci
tímov (Microsoft Teams)

Možnosť zdieľania kalendárov, pozvánok na mítingy a dokumentov (práca viacerých zamestnancov
v jednom dokumente súčasne)

Príbeh migrácie
Zákazník využíval staršie balíky Office vo viacerých
svojich spoločnostiach, pričom každá firma mala
vlastný tenant. Využíval tiež e-mailové služby pomocou
hostingu u rôznych poskytovateľov. Služby, ktoré skupina využívala neboli postačujúce na modernú spoluprácu, pretože ponúkali iba možnosť e-mailovej schránky.

možnosti riešenia Microsoft 365 a obrátila sa s prosbou
o vyriešenie tohto problému na nás.
Výzvy, ktorým sme čelili:
spoločnosť nevedela riadiť mailové schránky
všetkých firiem prostredníctvom jedného administrátora

Klient tak potreboval zjednotiť svoje pracovné a e-mai-

zamestnanci využívali open source nástroje na

lové prostredia do jedného. Rozhodol sa využiť bohaté

prístup do mailových schránok mimo pracovnej siete

na zdieľanie dokumentov, kalendárov a chýbal
jednotný katalóg kontaktov

"Konzultanti spoločnosti Solitea nám počas
nasadenia cloudových služieb Microsoft Office 365

Cieľom projektu bolo premigrovať všetky firmy a použí-

pomohli s viacerými oblasťami, pri ktorých sme

vateľov zo starých tenantov a zo starých hostingov do

nemali istotu, že ich zvládneme vo vlastnej réžii. Po

jedného prostredia, ktoré bude možné centrálne admi-

migrácii nás oboznámili s novým prostredím, takže

nistrovať a riadiť. Naplno sme preto využili cloudové

správu používateľov a serverových služieb si vo

služby a praktické aplikácie Microsoft 365, ktoré dali
zamestnancom spoločnosti do rúk bezpečné a moderné nástroje na tvorbu a zdieľanie obsahu. Výhodou

veľkej miere dokážeme teraz riadiť vlastnými
kapacitami."

riešenia je, že veľký počet e-mailových domén dokáže

Marian Hofferik | Head of IT department

fungovať na jednom tenante, vďaka čomu firmy v rámci
skupiny nemuseli meniť svoje e-mailové adresy.

Riešenie Microsoft 365

Po migrácii dokáže IT oddelenie spravovať všetkým

Riešením Microsoft 365, ktoré je jednotkou v oblasti

firmám súčasne schránky pracovníkov, rôzne politiky

cloudovej produktivity, zvýšite a modernizujete úroveň

a oprávnenia, zamestnanci si vedia vzájomne zdieľať

svojej spoločnosti. Integrovaná cloudová platforma vám

kalendáre, pozvánky na meetingy, udalosti v Microsoft

prináša špičkové aplikácie na podporu produktivity, ako

Teams, vidia vzájomnú dostupnosť na pracovisku

napríklad Microsoft Teams, Word, Excel a Power Point,

a dokážu ľahko vyhľadávať všetky kontakty v adresári.

spolu s inteligentnými cloudovými službami a zabezpeče-

Ďalšou výhodou je aj zdieľanie dokumentov prostred-

ním na svetovej úrovni. Tieto služby podporujú tímovú

níctvom OneDrive. V jednom dokumente vie súčasne

spoluprácu, vzdialený prístup, nástroje s umelou inteli-

pracovať viacero zamestnancov a následne si vedia

genciou, ochranu dát, rozsiahle prehľady na zvýšenie

dokument zdieľať v on-line režime.

efektivity a podpory rastu.

O spoločnosti DS PROPERTY, a.s.

O Solitei

Spoločnosť DS PROPERTY, a.s., zastrešuje infraštruktúru

Spoločnosť Solitea obsluhuje viac ako 250 000 spokoj-

viac ako 30 firiem skupiny Istergroup, ktorá pôsobí

ných firemných zákazníkov v 15 krajinách, ktorým je

v potravinárskom priemysle, v poľnohospodárstve,

schopná pokrývať až 100 % potrieb v oblasti informač-

v gastronómii, hotelierstve, účtovníckych službách

ných technológií a systémov. Aktuálne zamestnáva cez

a v športovej oblasti. Hlavným cieľom spoločnosti je

1200 ľudí a ašpiruje na európskeho lídra v oblasti podni-

poskytovanie

kových informačných systémov. Solitea je držiteľom

komplexných

poradenských

služieb

najvyššej úrovne partnerstva Microsoft Gold Certified

v oblasti projektových prác.

Partner a certifikovaným dodávateľom vlastných riešení
technológie Dynamics 365.

Chcete podobné řešení?
+421 249 212 323

info@solitea.sk

solitea.sk

