
 

Obsah 
 

Přehled migrací e-mailu .............................................................................................................................. 3 

Migrace e-mailu v aplikaci Outlook ........................................................................................................... 3 

Dotčení kolegové ...................................................................................................................................... 3 

Časový harmonogram migrace e-mailu v aplikaci Outlook ....................................................................... 3 

Důsledky během migrace e-mailu ............................................................................................................. 3 

Přístup k e-mailům, kalendáři a kontaktům ............................................................................................... 3 

Přístup k aplikaci Skype for Business ....................................................................................................... 3 

Příchozí e-maily během migrace............................................................................................................... 3 

Pokyny k přihlášení do e-mailové aplikace Outlook po provedení migrace ......................................... 4 

Nástroj samoobslužné migrace e-mailu a průvodce provedení ruční migrace e-mailu ............................ 4 

Průvodce přihlášením k rozhraní Outlook Web Access ............................................................................ 4 

Průvodci přístupem k e-mailům na mobilním zařízení .............................................................................. 4 

Co se změní po migraci mého e-mailového účtu? .................................................................................. 4 

Primární e-mailová adresa ........................................................................................................................ 4 

Archivované e-maily .................................................................................................................................. 5 

E-mailový podpis ....................................................................................................................................... 6 

Automatické dokončování / vyhledávání e-mailové adresy ...................................................................... 6 

Místnosti / Zdroje ....................................................................................................................................... 6 

Sdílené e-mailové schránky ...................................................................................................................... 6 

Sdílené kalendáře ..................................................................................................................................... 6 

Informace o vytížení .................................................................................................................................. 7 

Vytvoření/pořádání nových jednání v aplikaci Skype for Business .......................................................... 7 

Historie konverzací .................................................................................................................................... 7 

Duplicitní kontakty ..................................................................................................................................... 7 

Veřejné složky ........................................................................................................................................... 7 

Delegování e-mailových schránek a kalendářů ........................................................................................ 8 

Časté dotazy k migraci e-mailu v 

aplikaci Outlook 



Seznamy rozesílání e-mailů – globální a soukromé ................................................................................. 8 

Účet pro Microsoft Office 2013.................................................................................................................. 8 

E-mailový účet DTZ ................................................................................................................................... 8 

Jedna e-mailová adresa ............................................................................................................................ 8 

Hlavní výhody ............................................................................................................................................ 8 

Co zůstane stejné po migraci mého e-mailového účtu? ......................................................................... 9 

Struktura složek ........................................................................................................................................ 9 

Přihlašování k počítači .............................................................................................................................. 9 

Kolegové z původní společnosti Cushman & Wakefield ........................................................................... 9 

 

  



Přehled migrací e-mailu 
 
Migrace e-mailu v aplikaci Outlook 
 
Co je migrace e-mailu v aplikaci Outlook? 
Váš e-mailový účet a jeho obsah – e-maily, kalendáře, kontakty a sdílené e-mailové schránky – budou 
převedeny z aktuálního původního e-mailového systému DTZ na globální e-mailovou platformu Cushman 
& Wakefield Microsoft Office 365. Následně budete mít jednu interní a externí e-mailovou adresu. Pokud 
aktuálně k přístupu k e-mailům používáte klienta aplikace Outlook, budete jej používat i nadále. 
 

Dotčení kolegové 
 
Koho se bude migrace e-mailu v aplikaci Outlook týkat? 
Všech kolegů na celém světě využívajících původní systém DTZ. 
 

Časový harmonogram migrace e-mailu v aplikaci Outlook 
 
Kdy se migrace e-mailu v aplikaci Outlook uskuteční? 
Migrace bude v každé oblasti probíhat ve vlnách. Migrace Vašeho účtu bude naplánována na konkrétní 
den od 17:00 místního času do 6:00 místního času následující den ráno. Tyto údaje Vám budou sděleny. 
 

Důsledky během migrace e-mailu 
 
Přístup k e-mailům, kalendáři a kontaktům  
 
Budu moci používat e-maily, kalendář a kontakty během migrace? 
V průběhu migrace Vašeho e-mailového účtu budete moci tyto služby používat na Vašem počítači a 
mobilním zařízení s omezenými funkcemi prostřednictvím rozhraní Outlook Web Access (OWA). Budete-li 
potřebovat používat svou e-mailovou adresu a síťové heslo pro cushwake.com, CWServices.com nebo 
DTZCushwake.com. V průběhu migrace nebudete moci vidět nejnovější e-maily, ale Vaše e-mailová 
schránka OWA bude i nadále aktualizována. Pokyny o způsobu přihlášení si přečtěte v Průvodci 
přihlášením k rozhraní Outlook Web Access. 
 

Přístup k aplikaci Skype for Business  
 
Budu moci používat aplikaci Skype for Business během migrace? 
Tato aplikace bude během migrace k dispozici. Když však budete provádět aktualizaci Vaší e-mailové 
schránky, nástroj samoobslužné migrace e-mailu klienta aplikace Skype for Business zavře. 
 

Příchozí e-maily během migrace  
 
Co se stane s příchozími e-maily během migrace? 
Příchozí e-maily během této doby nebudou ztraceny, ale budou doručovány do Vaší nové e-mailové 
schránky v aplikaci Outlook. Bude nějakou dobu trvat, než aplikace Outlook zobrazí Vaše e-maily po 
provedení kroků v nástroji samoobslužné migrace e-mailu nebo průvodcem provedení ruční migrace e-
mailu. 
 

http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Outlook_Web_Access_Login_Guide_cs-CZ.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Outlook_Web_Access_Login_Guide_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/Manual_Email_Migration_Guide_cs-CZ.pdf


Pokyny k přihlášení do e-mailové aplikace Outlook po 
provedení migrace 
 
Nástroj samoobslužné migrace e-mailu a průvodce provedení ruční migrace e-
mailu 
 
Jak budu moci vstupovat do svého nového e-mailového účtu a přijímat e-maily prostřednictvím 
aplikace Outlook po migraci mého e-mailového účtu? 
Budete muset provést kroky v nástroji samoobslužné migrace e-mailu, abyste mohli k e-mailům 
přistupovat v době od 19:00 místního času v den migrace až do následujícího rána. Pokud tento proces 
nevykonáte podle kroku 8 v průvodci, Vaše verze aplikace Outlook nemusí být s nástrojem 
samoobslužné migrace e-mailu kompatibilní. Budete muset dokončit migraci ručně podle průvodce 
provedení ruční migrace e-mailu.  

 
Po provedení výše uvedených kroků otevřete z plochy aplikaci Microsoft Outlook. Můžete být vyzváni k 
zadání přihlašovacích údajů. Pokud tomu tak je, přihlaste se svou e-mailovou adresou a síťovým heslem 
pro cushwake.com, CWServices.com nebo DTZCushwake.com. Aplikace Outlook následně načte Váš 
profil. 

 

 
 
Průvodce přihlášením k rozhraní Outlook Web Access 
 
Co když budu mít problémy s otevřením a/nebo přihlášením k e-mailovému klientu Outlook? 
Pokuste se vstoupit do svého nového e-mailového účtu Cushman & Wakefield pomocí rozhraní Outlook 
Web Access (OWA). Dodržujte pokyny uvedené v Průvodci přihlášením k rozhraní Outlook Web Access. 
Pokud i nadále budete mít potíže s přihlášením, kontaktujte oddělení podpory, kde Vám pomohou 
problém vyřešit. 

 
Průvodci přístupem k e-mailům na mobilním zařízení 
 
Jak mohu vstupovat do svého nového primárního e-mailového účtu na mobilním zařízení? 
Postupujte podle níže uvedených pokynů pro platformy iPhone a Android: 

o Pokyny k e-mailu na iPhonu 
o Pokyny k e-mailu na zařízení s platformou Android 

 

Co se změní po migraci mého e-mailového účtu? 
 

Primární e-mailová adresa 
 
Jaká bude moje následující primární e-mailová adresa?  

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/Manual_Email_Migration_Guide_cs-CZ.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Outlook_Web_Access_Login_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


Vaše adresa cushwake.com, CWServices.com nebo DTZCushwake.com bude následně Vaší primární e-
mailovou adresou. Můžete i nadále používat své přihlašovací heslo. Podrobnosti jsou uvedeny v níže 
uvedené tabulce: 

 

Původní e-mailový účet: Nový e-mailový účet: 

@DTZ.com nebo 
@cushwake.com 

@cushwake.com 

@CWServices.com @CWServices.com 

@DTZCushwake.com @DTZCushwake.com 

@CassidyTurley.com @cushwake.com 

 

 
Archivované e-maily 
 
Co se stane s mými archivovanými e-maily po migraci e-mailového účtu?  
Všechny Vaše e-maily budou převedeny, ale ve Vaší nové e-mailové schránce v aplikaci Outlook budou k 
dispozici pouze e-maily staré max. 180 dní. Bude trvat až 30 dní, než bude aplikace Outlook zobrazovat 
e-maily starší než 180 dní. 
 

 Uživatelé původního systému DTZ: Nástroje, které používáte k přístupu ke starším 
archivovaným e-mailům, budou dostupné ve Vašem profilu v aplikaci Outlook (Mimecast a/nebo 
archivovaná e-mailová schránka v rámci O365). Do vyhledávacího políčka v aplikaci Outlook 
zadejte klíčová slova pro e-mail, který hledáte. Pokud jsou výsledky starší než 180 dní, zobrazí 
se jedna z níže uvedených výzev. Klikněte na odkaz ve výzvě a následně budou zobrazeny 
výsledky ze serveru, které nejsou v zobrazení Vaší e-mailové schránky k dispozici. 
 
Office 2010       Office 2013  

 
 
 
 
 
 

 Uživatelé původního systému Cassidy Turley: Můžete přistupovat ke všem e-mailům bez 
příloh, které jsou starší než 180 dní, a to prostřednictvím rozhraní Cushman & Wakefield Outlook 
Web Access (OWA). K přihlášení použijte svůj nový e-mailový účet a přihlašovací heslo 
Cushman & Wakefield a přečtěte si pokyny v Průvodci přihlášením k rozhraní Outlook Web 
Access. Enterprise Vault obsahuje archivované e-maily s přílohami a vstupovat do něj budete 
muset prostřednictvím Pokynů k přístupu do e-mailového archivu Enterprise Vault. Enterprise 
Vault se ve Vašem profilu Outlook může nebo nemusí zobrazit jako doplněk, ale v tuto chvíli 
nebude v aplikaci Outlook fungovat. 

 
Proč se mi při otevírání e-mailů zobrazuje zpráva „Vlastní formulář nelze otevřít“ (The custom 
form cannot be opened)?  
Pokud Vaše e-mailová schránka přešla z platformy Cassidy Turley Exchange, při otevírání archivovaných 
e-mailů se Vám tato zpráva bude zobrazovat. Nástroj Legacy CT Enterprise Vault používá k zobrazování 
archivovaných e-mailů v aplikaci Outlook vlastní formulář. Kliknutím na OK otevřete e-mail. Zobrazí se ve 
svém archivovaném formátu. Chcete-li zobrazit e-mail v jeho původním formátu, postupujte podle pokynů 
v Pokynech k přístupu do e-mailového archivu Enterprise Vault. 
 
 
 
 
 

http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Outlook_Web_Access_Login_Guide_cs-CZ.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Outlook_Web_Access_Login_Guide_cs-CZ.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Enterprise_Vault_Archive_Email_Access_Instructions.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Enterprise_Vault_Archive_Email_Access_Instructions.pdf


 
E-mailový podpis 
 
Co se stane s mým e-mailovým podpisem po migraci e-mailového účtu? 
Pokud jste provedli migraci svého e-mailu pomocí průvodce provedení ruční migrace e-mailu, možná 
budete muset znovu vybrat svůj e-mailový podpis v klientu Outlook na Vašem počítači i v mobilním 
zařízení. Postupujte podle pokynů v Průvodci aktualizací podpisu v aplikaci Outlook. 
 

Automatické dokončování / vyhledávání e-mailové adresy 
 
Co se stane s mým automatickým dokončováním / vyhledáváním e-mailové adresy po migraci e-
mailového účtu? 
Jako součást migrace nebudou převedeny informace o Vašem předchozím automatickém dokončování. 
Funkce však bude po provedení migrace e-mailového účtu nadále k dispozici. Až začnete zasílat e-maily 
prostřednictvím svého nového účtu, tyto informace o automatickém dokončování se znovu vytvoří. 
 

Místnosti / Zdroje 
 
Budu si moci rezervovat místnosti / zdroje po migraci mého e-mailového účtu?  
Místnosti a zdroje budou převedeny k pozdějšímu datu. Mezitím k nim můžete získat přístup 
prostřednictvím rozhraní DTZ nebo CT Outlook Web Access (OWA) pomocí stejných níže uvedených 
pokynů pro sdílené e-mailové schránky: 

 Uživatelé původního systému DTZ: Přístup ke sdílené e-mailové schránce a kalendáři v DTZ 
OWA  

 Uživatelé původního systému Cassidy Turley: Přístup ke sdílené e-mailové schránce a 
kalendáři v CT OWA  

 
Budu si moci vyhledávat informace o obsazenosti místností / zdrojů po migraci mého e-mailového 
účtu? 
Tyto informace si budete moci zobrazit prostřednictvím rozhraní DTZ nebo CT Outlook Web Access 
(OWA). Informace o obsazenosti místností / zdrojů budou znovu dostupné v aplikaci Outlook, jakmile 
budou převedeny do klienta Cushman & Wakefield O365. 
 

Sdílené e-mailové schránky 
 
Budu moci vstupovat do sdílených e-mailových schránek po migraci mého e-mailového účtu?  
Sdílené e-mailové schránky by měly být k dispozici prostřednictvím aplikace Outlook po migraci všech 
uživatelů. Mezitím můžete do sdílených e-mailových schránek a sdílených kalendářů vstupovat 
prostřednictvím rozhraní Outlook Web Access (OWA) z webového prohlížeče Chrome. Přečtěte si níže 
uvedené pokyny: 

 Uživatelé původního systému DTZ: Přístup ke sdílené e-mailové schránce a kalendáři v DTZ 
OWA  

 Uživatelé původního systému Cassidy Turley: Přístup ke sdílené e-mailové schránce a 
kalendáři v CT OWA  

 

Sdílené kalendáře 
 
Budu moci vstupovat do sdílených kalendářů po migraci mého e-mailového účtu?  
Sdílené kalendáře by měly být k dispozici prostřednictvím aplikace Outlook po migraci všech uživatelů. 
Mezitím můžete do sdílených kalendářů a sdílených e-mailových schránek vstupovat prostřednictvím 
rozhraní Outlook Web Access (OWA) z webového prohlížeče Chrome. Přečtěte si níže uvedené pokyny: 

 Uživatelé původního systému DTZ: Přístup ke sdílené e-mailové schránce a kalendáři v DTZ 
OWA  

http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Outlook_Signature_Update_Guide.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/DTZ_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access_cs-CZ.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/DTZ_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access_cs-CZ.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/CT_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/CT_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/DTZ_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access_cs-CZ.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/DTZ_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access_cs-CZ.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/CT_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/CT_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/DTZ_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access_cs-CZ.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/DTZ_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access_cs-CZ.pdf


 Uživatelé původního systému Cassidy Turley: Přístup ke sdílené e-mailové schránce a 
kalendáři v CT OWA 

 

Informace o vytížení 
 
Budu si moci vyhledávat informace o vytížení kolegů po migraci mého e-mailového účtu? 
V průběhu migrace budou informace o vytížení kolegů k dispozici asi týden před Vaším plánovaným 
datem migrace. Po Vaší migraci možná zjistíte, že nebudete moci vidět vytížení u některých kolegů, u 
kterých migrace dosud neproběhla. Je potřeba s tím počítat a informace o vytížení budou opět k dispozici 
po provedení migrace kolegů na klienta Cushman & Wakefield O365.  
 
U mého stávajícího záznamu v kalendáři jsem provedl změnu v čase. Proč se u mé dostupnosti 
zobrazuje údaje „Žádná informace“? 
Převedené záznamy kalendáře Vás při pozvání zaregistrovaly s Vaší původní e-mailovou adresou, která 
již neobsahuje informace o Vaší dostupnosti na původní e-mailové platformě. Kontaktujte osobu 
organizující jednání, aby aktualizovala Vaši dostupnost na pozvánce na jednání s použitím Vaší aktuální 
e-mailové adresy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vytvoření/pořádání nových jednání v aplikaci Skype for Business 
 
Budu schopen vytvářet/pořádat nová jednání s použitím mého účtu v aplikaci Skype for Business 
po migraci mého e-mailového účtu? 
Ano. Tato schopnost aplikace Skype bude k dispozici po provedení migrace Vašeho e-mailového účtu. 

 
Historie konverzací 
 
Budu schopen prohlížet si historii konverzací z mého účtu aplikace Skype for Business a bude se 
automaticky lokálně ukládat do aplikace Exchange/Outlook po migraci mého e-mailového účtu? 
Ano. Vaše konverzace v aplikaci Skype for Business budou uloženy lokálně do aplikace 
Exchange/Outlook po migraci Vašeho e-mailového účtu. 

 
Duplicitní kontakty 
 
Budu i nadále vidět duplicitní kontakty, když budu vyhledávat kolegy v aplikaci Skype for 
Business, po migraci mého e-mailového účtu? 
Při dokončení migrace ve všech oblastech se budou všichni kolegové nacházet na platformě Cushman & 
Wakefield, takže při vyhledávání se Vám zobrazí jeden kontakt pro aplikaci Skype for Business. 

 
Veřejné složky 
 
Pokud jsem uživatel původního systému Cassidy Turley: Jak budu moci vstupovat do veřejných 
složek po migraci mého e-mailového účtu? 
Nebudete do nich moci vstupovat až do ukončení migrace uživatelů systému Cassidy Turley. 
 

http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/CT_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/CT_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access.pdf


Delegování e-mailových schránek a kalendářů 
 
Budu moci delegovat přístup do e-mailových schránek a kalendářů po migraci mého e-mailového 
účtu? 
Budete moci tento přístup delegovat prostřednictvím aplikace Outlook na jiné kolegy, u kterých již byla 
migrace provedena. U kolegů, u kterých nebyla migrace dosud provedena, můžete k delegování používat 
původní rozhraní DTZ a CT Outlook Web Access (OWA). Přečtěte si níže uvedené pokyny: 

 Uživatelé původního systému DTZ: Přístup ke sdílené e-mailové schránce a kalendáři v DTZ 
OWA  

 Uživatelé původního systému Cassidy Turley: Přístup ke sdílené e-mailové schránce a 
kalendáři v CT OWA  

 

Seznamy rozesílání e-mailů – globální a soukromé 
 
Budu moci používat globální a soukromé seznamy rozesílání e-mailů po migraci mého e-
mailového účtu? 
Globální seznam adres (GAL) bude dostupný a budete moci ihned vytvářet soukromé seznamy rozesílání 
e-mailů. Budete moci pokračovat v používání globálních seznamů rozesílání, které jste dosud používali.  
 

Účet pro Microsoft Office 2013 
 
Microsoft (MS) Office 2013 je spojen s mým starým e-mailovým účtem. Jak jej mohu aktualizovat? 
Postupujte podle pokynů uvedených v Průvodci nastavením účtu pro MS Office. 

 
E-mailový účet DTZ 
 
Co se stane s mým starým e-mailovým účtem DTZ? 
Váš e-mailový účet DTZ se již nebude objevovat ve Vašem e-mailovém klientovi Outlook. V aplikaci 
Outlook si budete muset vytvořit nový profil e-mailového účtu Cushman & Wakefield, abyste mohli e-maily 
nadále používat a přijímat. Viz kroky v kapitole Nástroj samoobslužné migrace e-mailu a průvodce 
provedení ruční migrace e-mailu. 
 

Jedna e-mailová adresa 
 
Budu mít po migraci mého e-mailového účtu samostatné interní a externí e-mailové adresy? 
Ne. Následně budete mít jednu e-mailovou adresu. 
 

Hlavní výhody 
 
Jaké jsou výhody migrace mého e-mailového účtu v aplikaci Outlook? 
Migrace Vašeho e-mailového účtu v aplikaci Outlook pomůže sjednotit všechny Vaše účty pro Office 365 
na doméně Cushman & Wakefield. Také zjednoduší přihlašování a integraci podpory pro aplikace 
Yammer, Skype for Business, OneDrive a SharePoint. Po dokončení migrace u všech kolegů budete Vy i 
Vaši kolegové moci využívat následující výhody. 
 
Bez ohledu na Vaši původní společnost budete moci: 

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

 Delegovat a používat kalendáře, ať jste na pozici výkonného asistenta, manažera nebo 
zaměstnance 

 Prohlížet informace z kalendáře Free/Busy u všech kolegů 

 Rezervovat si místnosti a zdroje v různých kancelářích a místech 

 Vyhledávat všechny kolegy s jednotným řazením podle jména (nejprve příjmení) v globálním 
seznamu adres (GAL) 

 Používat dynamické distribuční seznamy, které jsou vždy aktuální: 

http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/DTZ_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access_cs-CZ.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/DTZ_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access_cs-CZ.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/CT_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/CT_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/MS_Office_Account_Setup_Guide.pdf


o U kolegů budou vytvořeny automatizované skupiny na základě údajů o pracovním dni 
obsahujících zemi a kancelář 

o Při nástupu nových kolegů budou tito automaticky přidáni do správných rozesílacích 
seznamů 

o Kolegové budou moci připojovat se do rozesílacích skupin použitím samoobslužného 
portálu 

 

Co zůstane stejné po migraci mého e-mailového účtu? 
 
Struktura složek 
 
Co se stane s mou strukturou složek po migraci e-mailového účtu? 
Vaše struktura složek zůstane zachována, protože klient Outlook si natáhne to, co existuje na serveru. 

 
Přihlašování k počítači 
 
Změní se díky migraci e-mailu mé přihlašování k počítači? 
Migrace e-mailu pro aplikaci Outlook nezmění Vaše přihlašování k počítači a Vaše přhlašovací heslo 
zůstane stejné. 
 

Kolegové z původní společnosti Cushman & Wakefield 
 
Budou moji kolegové z původní společnosti Cushman & Wakefield i nadále používat stejné e-
mailové účty, které používali dosud?  
Ano, u Vašich kolegů ze společnosti Cushman & Wakefield nebude migrace e-mailu provedena. 

 


