
 
 

Připomenutí: K migraci vašeho e-mailu dojde dnes v noci 
Tento e-mail si uložte pro budoucí použití 
 
Co se děje? 
Jak již bylo uvedeno dříve, váš e-mailový účet bude dnes v noci 
převeden z aktuálního původního e-mailového systému DTZ na globální 
e-mailovou platformu Cushman & Wakefield Office 365. 
 
Co očekávat? 
Dnes v noci, od 17:00 místního času do 6:00 místního času zítra 
ráno, budou váš e-mail, kalendář a kontakty dostupné pouze 
prostřednictvím aplikace Outlook Web Access (OWA) s omezenou 
funkčností. Nyní budete muset k přístupu k Vašim e-mailům 
prostřednictvím OWA používat nový e-mailový účet a síťové heslo 
Cushman & Wakefield (viz část „Průvodce přihlášením k aplikaci Outlook 
Web Access“ v často kladených dotazech k aplikaci Outlook Email). 
 
Požadované činnosti  

 
Abyste mohli dokončit proces migrace, budete muset provést níže uvedené činnosti v čase od 
dnešních 19:00 hodin místního času do zítřejšího rána. Na dokončení migrace si vyhraďte hodinu 
času: 
 

1. Pokud na vašem počítači k přístupu k e-mailům používáte aplikaci Outlook: Abyste mohli 
mít nadále přístup k e-mailům, proveďte kroky v samoobslužném nástroji migrace e-mailu. 

o Pokud není tento proces ve vašem případě dokončen, vaše verze aplikace Outlook 
nemusí být s tímto nástrojem kompatibilní. Svůj profil aplikace Outlook budete muset 
aktualizovat ručně podle průvodce ruční migrací e-mailu. 
 

2. Dodržením níže uvedených pokynů získáte přístup k e-mailům na vašem mobilním zařízení: 
o Pokyny k e-mailu na iPhonu 
o Pokyny k e-mailu na zařízení s platformou Android 

 
3. Pokud k přístupu k vašim e-mailům používáte pouze aplikaci Outlook Web Access (OWA), 

budete se muset přihlásit vaším novým e-mailovým účtem a síťovým heslem Cushman & 

Wakefield. Přečtěte si prosím průvodce přihlášením k Outlook Web Access. 
 
Důležité poznámky: 

 Všechny vaše e-maily budou převedeny, ale v e-mailové schránce neuvidíte e-maily starší než 

6 měsíců. Další podrobnosti naleznete v  často kladených dotazech k aplikaci Outlook Email. 
 Podrobnosti o přístupu ke sdíleným e-mailovým schránkám, zobrazení informací z kalendáře 

Free/Busy atd. naleznete v  často kladených dotazech k aplikaci Outlook Email. 
 

Jaké jsou hlavní výhody po provedení migrace? 
Po dokončení migrace u všech kolegů budete vy i vaši kolegové schopni provádět následující činnosti 
bez ohledu na původní společnost:  
 

http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Outlook_Email_FAQs_cs-CZ.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Self_Service_Email_Migration_Tool_cs-CZ.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Manual_Email_Migration_Guide_cs-CZ.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/iPhone_EMEA_Instructions_Airwatch.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Android_EMEA_Instructions_Airwatch.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Outlook_Web_Access_Login_Guide_cs-CZ.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Outlook_Email_FAQs_cs-CZ.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Outlook_Email_FAQs_cs-CZ.pdf


 Spravovat a používat sdílené e-mailové schránky vašeho oddělení nebo jiných skupin 

 Prohlížet informace z kalendáře Free/Busy u všech kolegů 

 Používat dynamické distribuční seznamy, které jsou vždy aktuální 
 
Další informace jsou uvedeny v části „Hlavní výhody“  často kladené dotazy k aplikaci Outlook Email. 
 
Na koho bych se měl obrátit s dotazy nebo k získání podpory?  

S technickými dotazy či problémy kontaktujte oddělení podpory uvedené níže. 
 

 Globální e-mail: ITServiceDesk@cushwake.com 

 Chat: Go to CONNECT EMEA and under the Important Links section, click on the Service 
Desk Chat link 

 Telefon: EMEA 0800 652 8825 
 

EMEA Country Legacy or New 1 September 

Belgium New +32 (0)27006004 

Czech Republic New +42 (0)0239018079 

France New +33 (0)157324761 

Germany New +49 (0)69153253331 

Hungary New +36 (0)17789565 

Italy New +39 (0)287103618 

Netherlands New +31 (0)707007007 

Poland New +48 (0)223062565 

Russian Federation New +7 4999512897 

Slovakia New +42 (0)1268622484 

Spain New +34 (0)918368539 

Sweden New +46 (0)851989600 

Switzerland New +41 (0)445112229 

United Kingdom New +44 (0)2037887253 
 

 
Neodpovídejte přímo na tento e-mail, protože tato e-mailová schránka není monitorována. 
 

 

  
  

Carl Powell 

EMEA CIO 
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