Standardizace software
a sjednocení komunikační platformy
ve společnosti FAST ČR
PROFIL ZÁKAZNÍKA
Hlavním cílem společnosti
FAST ČR, a.s. je již od roku
1992 zajištění velkoobchodního

„Naším cílem byla aktualizace a sjednocení softwaru
s možností instalace nejnovějších verzí produktů
v budoucnu, a to při minimálních nákladech na uživatele”
Jan Calta, manažer odboru IT

prodeje a servisu širokého portfolia
značkových výrobků v oblasti
spotřební elektroniky, domácích

Výchozí situace a cíle projektu

elektrospotřebičů, hudebních

Společnost FAST ČR, a.s. stála v roce 2013 před rozhodnutím, jak nahradit

nástrojů, telekomunikační techniky,

stávající poštovní řešení, povýšit svůj informační portál na novější verzi

kancelářské techniky, hodinářského

a sjednotit komunikační nástroje napříč společností. Potřebovala rovněž

zboží, dárkových a propagačních

vhodně sjednotit softwarový licenční model - její zaměstnanci pracovali

předmětů.

s různými verzemi kancelářského softwaru, který byl v minulých letech
průběžně nakupován v rámci multilicenčních smluv, jako samostatný

www.fastcr.cz

produkt nebo jako OEM software spolu s pořizovanými počítači.

Požadavky zákazníka splňují služby Ofﬁce 365
Spolu s výše uvedenými požadavky kladl zákazník důraz také na rozložení
investice do tříletého období. Na základě konzultací s našimi specialisty

OBDOBÍ REALIZACE
Prosinec 2013

se společnost rozhodla pro nasazení Ofﬁce 365 - Exchange Online,
Lync Online a SharePoint Online s možností lokální instalace nejnovější
verze Ofﬁce pro uživatele využívají Ofﬁce Online z plánu Ofﬁce 365 E4.

Popis řešení
PŘÍNOSY
• Jednotný licenční model,
provozování aktuálních
verzí softwaru
• Efektivní využití nových
technologií v rámci ﬁrmy

Při migraci stávajícího řešení zákazníka jsme využili scénář hybridního
nasazení Ofﬁce 365 u služby Microsoft Exchange s pomocí služby DirSync
a hybridního serveru Exchange 2013 u zákazníka. Jako velká výhoda
pro zákazníka se ukázalo sdílené uložiště každého uživatele dostupné
z jakéhokoliv online místa a z jakékoliv platformy konkrétních uživatelů.
V rámci implementace zajistili naši specialisté pilotní nasazení Ofﬁce 365
u vybraných uživatelů jak přímo u zákazníka, tak v cloudu, a propojili cloud
s lokálním řešením. Po ověření funkčnosti jsme zaškolili IT tým zákazníka,
který si tak nyní může spravovat celou hybridní infrastrukturu sám.

• Jednotný ﬁremní portál
• Vysoká dostupnost
klíčových aplikací při
nízkých pořizovacích
nákladech

Implementace Ofﬁce 365 splnila očekávání zákazníka - své aplikace nyní
provozuje v rámci jednotného licenčního modelu, který zajišťuje mimo jiné
také bezproblémový přechod na aktuální verze. Jeho uživatelé mohou nyní
využívat moderní řešení pro kancelářskou práci a komunikaci, které je dobře
připraveno na budoucí rozvoj.

POUŽITÉ TECHNOLOGIE
Ofﬁce 365 plán E4 -30 uživatelů
Ofﬁce 365 plán E1 - 570 uživatelů
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