
 
 

Projekt Wspólna Platforma  – łączenie 
współpracowników z Cushman & Wakefield na jednej 
platformie poczty elektronicznej 
Migracja konta e-mail nastąpi wieczorem dnia 28, wrzesień: Zapisz tę 
wiadomość, by móc ją później odczytać 
 
Czym jest Projekt Wspólna Platforma (Project Unity)? 
 
Projekt Wspólna Platforma to globalna inicjatywa, która umożliwi 
współpracownikom stosowanie jednej, standardowej platformy do pracy 
i komunikacji. Polega ona na przeniesieniu konta e-mail i jego zawartości 
na platformę poczty elektronicznej Cushman & Wakefield. 
 

 Od godz. 17:00 czasu lokalnego w dniu migracji konta do 
06:00 czasu lokalnego dnia nastepnego konto e-mail, 
kalendarz i kontakty będą dostępne wyłącznie przez program 
Outlook Web Access (OWA), a zakres ich funkcjonowania będzie ograniczony. Aby 
uzyskać dostęp do poczty elektronicznej poprzez OWA, trzeba będzie skorzystać z nowego 
konta e-mail Cushman & Wakefield oraz z hasła sieciowego (więcej informacji znaleźć można 
w części „Instrukcje logowania do programu Outlook Web Access” w Najczęściej zadawanych 
pytaniach dotyczących poczty elektronicznej w programie Outlook). 
 

 O godzinie 19:00 czasu lokalnego w dniu migracji konta możesz rozpocząć poniższe działania: 

 

1. Jeśli korzystasz z programu Outlook na komputerze - aby móc uzyskać dostęp do 

nowej skrzynki pocztowej, musisz zaktualizować profil programu Outlook na 

komputerze, postępując zgodnie z informacjami podanymi w Samoobsługowym 

narzędziu służącym do migracji konta e-mail lub Instrukcjach ręcznej migracji konta e-

mail. Możesz również wykonać te działania rano po migracji. Na przeprowadzenie 

działań związanych z migracją należy zarezerwować godzinę. 

 

2. Konieczne będzie połączenie urządzenia mobilnego z nową skrzynką pocztową 

poprzez wykonanie poniższych działań: 

 Instrukcje korzystania z poczty elektronicznej na telefonie iPhone 

 Instrukcje korzystania z poczty elektronicznej na telefonie z systemem Android 
 

3. Jeśli uzyskujesz dostęp do poczty elektronicznej tylko za pośrednictwem programu 
Outlook Web Access (OWA), konieczne będzie zalogowanie się z wykorzystaniem 
nowego konta e-mail Cushman & Wakefield i hasła sieciowego. Więcej informacji 
znajdziesz w Instrukcjach logowania do programu Outlook Web Access. 

 

 Cała zawartość konta e-mail zostanie poddana migracji, jednak możesz nie zobaczyć 
w skrzynce pocztowej wiadomości starszych niż sześć miesięcy. Aby uzyskać więcej 
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informacji, zapoznaj się z Najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi poczty 
elektronicznej w programie Outlook. 

 
 Szczegółowe informacje na temat tego, jak uzyskać dostęp do wspólnych skrzynek 

pocztowych, wyświetlać informacje w kalendarzu dotyczące wolnego/zajętego terminu, oraz na 
temat wielu innych kwestii znaleźć można w Najczęściej zadawanych pytaniach dotyczących 
poczty elektronicznej w programie Outlook. 
 

 W dniu zaplanowanej migracji konta wyślemy Ci wiadomość z przypomnieniem zawierającą 
odnośniki do powyższych instrukcji i listę zadań, które trzeba wykonać, by ukończyć migrację. 
 

Jakie są główne korzyści wynikające z migracji? 
  

 zarządzanie wspólnymi skrzynkami pocztowymi dla danego działu lub innych grup oraz 
uzyskiwanie dostępu do tych skrzynek; 

 wyświetlanie informacji w kalendarzu dotyczących wolnych/zajętych terminów wszystkich 
współpracowników; 

 wykorzystywanie dynamiczne zawsze aktualnych list dystrybucyjnych. 
 
Więcej informacji znaleźć można w części „Główne korzyści” w Najczęściej zadawanych pytaniach 
dotyczących poczty elektronicznej w programie Outlook. 
 
Gdzie mogę uzyskać pomoc w razie pytań?  

W przypadku pytań technicznych lub wątpliwości skontaktuj się z Działem Pomocy (dane poniżej). 
 

 Globalny adres 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 
 

 
Prosimy nie odpowiadać bezpośrednio na tę wiadomość, gdyż konto to nie jest monitorowane. 
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