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Az e-mailek áttelepítésének áttekintése 
 
Az Outlook e-mailek áttelepítése 
 
Mit jelent az Outlook e-mailek áttelepítése? 
E-mail-fiókja és annak tartalma – e-mailek, naptárak, névjegyek és megosztott postaládák – átkerül a 
jelenlegi régi DTZ levelezőrendszerből a globális Cushman & Wakefield Microsoft Office 365 
levelezőplatformra. Ezután belső és külső használatra egyaránt egyetlen e-mail-címmel fog rendelkezni. 
Ha jelenleg az Outlook-ügyfélprogramot használja az e-mailek eléréséhez, akkor a jövőben is ugyanazt 
fogja használni. 
 

Az érintett kollégák 
 
Kit érint az Outlook e-mailek áttelepítése? 
Globálisan minden, a régi DTZ-rendszert használó kollégát. 
 

Az Outlook e-mailek áttelepítésének időzítése 
 
Mikor történik az Outlook e-mailek áttelepítése? 
Az áttelepítés az egyes régiókban hullámokban történik. Az Ön egyéni fiókját egy megadott napra 
ütemezzük, helyi idő szerint 17:00 óra és a következő reggel 6:00 óra közötti időpontra. A pontos 
adatokról értesíteni fogjuk. 
 

Az e-mailek áttelepítésének hatásai 
 
Az e-mailek, a naptárak és a névjegyek elérése  
 
Elérhetők lesznek az e-mailek, a naptárak és a névjegyek az áttelepítés során? 
E-mail-fiókjának áttelepítése során az Outlook Web Access (OWA) segítségével korlátozott funkciókkal 
érheti el ezeket a szolgáltatásokat a számítógépéről és a mobileszközéről. A cushwake.com, a 
CWServices.com vagy a DTZCushwake.com e-mail-címét és hálózati jelszavát kell majd használnia. Az 
áttelepítés során legújabb e-mailjei valószínűleg nem fognak megjelenni az ablakban, de az OWA-ban 
található postaládája folyamatosan frissülni fog. Az Outlook Web Access bejelentkezési útmutatója 
(Outlook Web Access Login Guide) tartalmazza a bejelentkezésre vonatkozó utasításokat. 
 

A Skype for Business elérése  
 
Elérhető lesz a Skype for Business az áttelepítés során? 
Az alkalmazás elérhető lesz az áttelepítés során. Azonban a postaládája frissítésekor az Önkiszolgáló e-
mail-áttelepítési eszköz bezárja a Skype for Business alkalmazás ügyfélprogramját. 
 

Az áttelepítés során beérkező e-mailek  
 
Mi fog történni az áttelepítés során beérkező e-mailekkel? 
Az adott időszakban beérkező e-mailek nem vesznek el, hanem átkerülnek az Ön új Outlook 
postaládájába. Az Outlook számára némi időt fog igénybe venni, hogy megjelenítse az e-mailjét, miután 
elvégezte a következő helyek valamelyikén az ehhez szükséges lépéseket: Önkiszolgáló e-mail-
áttelepítési eszköz (Self-service Email Migration Tool) vagy Manuális e-mail-áttelepítési útmutató (Manual 
Email Migration Guide). 
 

http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Outlook_Web_Access_Login_Guide_hu-HU.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Self_Service_Email_Migration_Tool_hu-HU.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Self_Service_Email_Migration_Tool_hu-HU.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Manual_Email_Migration_Guide_hu-HU.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Manual_Email_Migration_Guide_hu-HU.pdf


Az Outlook levelezőrendszerbe az áttelepítés után történő 
bejelentkezésre vonatkozó utasítások 
 
Az Önkiszolgáló e-mail-áttelepítési program és a Manuális e-mail-áttelepítési 
útmutató 
 
Hogyan érem el az új e-mail-fiókomat és hogyan fogadok e-maileket az Outlook szolgáltatáson 
keresztül az e-mail-fiókom áttelepítése után? 
E-mailjei eléréséhez az áttelepítés napján, helyi idő szerint 19:00 óra és a következő reggel közötti 
időpontban el kell végeznie az Önkiszolgáló e-mail-áttelepítési eszközben (Self-service Email Migration 
Tool) ismertetett lépéseket. Ha ezt a folyamatot nem tudja elvégezni az útmutató 8. lépése szerint, akkor 
elképzelhető, hogy az Outlook-verziója nem kompatibilis az Önkiszolgáló e-mail-áttelepítési eszközzel. 
Akkor manuálisan kell elvégeznie az áttelepítést a Manuális e-mail-áttelepítési útmutatóban (Manual 
Email Migration Guide) leírt lépeseket követve.  

 
Miután elvégezte a fenti lépéseket, az asztaláról nyissa meg a Microsoft Outlook alkalmazást. A rendszer 
kérheti hitelesítő adatai megadását. Ha így van, jelentkezzen be a cushwake.com, a CWServices.com 
vagy a DTZCushwake.com e-mail-címével és hálózati jelszavával. Ekkor az Outlook betölti a profilját. 

 

 
 
Az Outlook Web Access (OWA) bejelentkezési útmutatója 
 
Mi történik, ha nehézségekbe ütközöm az Outlook levelezőprogram megnyitása és/vagy az 
programba történő bejelentkezés során? 
Próbálja meg elérni az új Cushman & Wakefield e-mail-fiókját az Outlook Web Access (OWA) 
segítségével. Kövesse az Outlook Web Access bejelentkezési útmutatójában (Outlook Web Access Login 
Guide) leírt utasításokat. Ha továbbra is problémái lennének, a megoldásukhoz kérjen segítséget az 
ügyfélszolgálattól. 

 
Mobileszközről történő e-mail elérési útmutatók 
 
Hogyan érhetem el az új elsődleges e-mail-fiókomat a mobileszközömön? 
Kövesse az iPhone és az Android készülékekre vonatkozó utasításokat az alábbiak szerint: 

o E-mail-utasítások iPhone-hoz (iPhone Email Instructions) 
o E-mail-utasítások Androidhoz (Android Email Instructions) 

 
Mi változik az e-mail-fiókom áttelepítése után? 
 

Elsődleges e-mail-cím 
 

http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Self_Service_Email_Migration_Tool_hu-HU.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Self_Service_Email_Migration_Tool_hu-HU.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Manual_Email_Migration_Guide_hu-HU.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Manual_Email_Migration_Guide_hu-HU.pdf
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http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Outlook_Web_Access_Login_Guide_hu-HU.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/iPhone_EMEA_Instructions_Airwatch.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Android_EMEA_Instructions_Airwatch.pdf


Mi lesz ezután az elsődleges e-mail-címem?  
Ezután a cushwake.com, a CWServices.com vagy a DTZCushwake.com lesz az elsődleges e-mail-címe. 
A hálózati jelszavát továbbra is használhatja. Az alábbi táblázat további információkat tartalmaz: 

 

A jelenlegi régi e-mail-fiók: A jövőben használandó e-mail-fiók: 

@DTZ.com vagy @cushwake.com @cushwake.com 

@CWServices.com @CWServices.com 

@DTZCushwake.com @DTZCushwake.com 

@CassidyTurley.com @cushwake.com 

 

 
Archivált e-mailek 
 
Mi történik az archivált e-mailjeimmel az e-mail-fiókom áttelepítése után?  
Az összes e-mailje áttelepítésre kerül, azonban az új Outlook postaládájában csak a 180 napnál nem 
régebbi e-mailek lesznek elérhetők. Az Outlook számára akár 30 napra is szükség lesz a 180 napnál 
régebbi e-mailek megjelenítéséhez. 
 

 Régi DTZ-felhasználók: A régebbi archivált e-mailjei eléréséhez használt eszközök az Outlook-
profiljában lesznek elérhetők (Mimecast és/vagy archivált postaláda az O365 szolgáltatásban). 
Írja be az Outlook keresősávjába a keresett e-mailre vonatkozó kulcsszavakat. Ha az eredményül 
kapott e-mailek 180 napnál régebbiek, az alábbi üzenetek valamelyike fog megjelenni. Kattintson 
az üzenetben látható hivatkozásra, és olyan eredmények fognak megjelenni a kiszolgálóról, 
amelyek postaládájában nem találhatók. 
 
Office 2010       Office 2013  

 
 
 
 
 
 

 Régi Cassidy Turley-felhasználók: A Cushman & Wakefield Outlook Web Access (OWA) 
segítségével az összes 180 napnál régebbi e-mailjét elérheti, mellékletek nélkül. A 
bejelentkezéshez használja az új Cushman & Wakefield e-mail-fiókját és hálózati jelszavát, és 
olvassa el az Outlook Web Access bejelentkezési útmutatójában (Outlook Web Access Login 
Guide) található utasításokat. Az Enterprise Vault mellékletekkel rendelkező e-mail-üzeneteket 
tartalmaz, és Az Enterprise Vault szolgáltatásban lévő archivált e-mailek elérésére vonatkozó 
utasítások (Enterprise Vault Archive Email Access Instructions) felhasználásával érhető el. Az 
Enterprise Vault vagy megjelenik beépülő modulként az Outlook-profiljában, vagy nem, de 
jelenleg nem működik az Outlook használatával. 

 
Miért jelenik meg „az egyéni űrlap nem nyitható meg” előugró üzenet az e-mailjeim 
megnyitásakor?  
Akkor kapja ezt az üzenetet, ha a postaládája a Cassidy Turley Exchange platformról lett áttelepítve és 
archivált e-maileket nyit meg. A régi CT Enterprise Vault egy egyéni Outlook űrlapot használ az archivált 
e-mailek megjelenítéséhez. Az e-mail megnyitásához kattintson az OK gombra. Az e-mail archivált 
formátumban fog megjelenni. Ha eredeti formátumában szeretné megtekinteni, kövesse az következő 
utasításokat: Az Enterprise Vault szolgáltatásban lévő archivált e-mailek elérésére vonatkozó utasítások 
(Enterprise Vault Archive Email Access Instructions). 

http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Outlook_Web_Access_Login_Guide_hu-HU.pdf
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E-mailek aláírása 
 
Mi történik az e-mail aláírásommal az e-mail-fiókom áttelepítése után? 
Ha az e-mailek áttelepítését a Manuális e-mail-áttelepítési útmutató segítségével végezte, akkor 
elképzelhető, hogy újból ki kell választania az e-mail aláírását a számítógépén és a mobileszközén lévő 
Outlook-ügyfélprogramban is. Kövesse az Outlook aláírás módosítására vonatkozó útmutató (Outlook 
Signature Update Guide) című dokumentumban megjelenő utasításokat. 
 

E-mail-cím automatikus kitöltése/megkeresése 
 
Mi történik az e-mail-címem automatikus kitöltésével/megkeresésével az e-mail-fiókom 
áttelepítése után? 
A korábban automatikusan kitöltött adatok nem kerülnek át az áttelepítés részeként. Azonban az e-mail-
fiókja áttelepítése után a funkció továbbra is elérhető lesz. Amint elkezdi az e-mailek küldését az új fiókja 
segítségével, ezek az automatikus kitöltésű adatok újból létrejönnek. 
 

Helyiségek/erőforrások 
 
Le tudok majd foglalni helyiségeket/erőforrásokat az e-mail-fiókom áttelepítése után?  
A helyiségek és erőforrások áttelepítése egy későbbi időpontban fog megtörténni. Addig is elérheti őket a 
DTZ vagy a CT Outlook Web Access (OWA) segítségével ugyanazokat az utasításokat használva a 
megosztott postaládákra az alábbiak szerint: 

 Régi DTZ-felhasználók: DTZ OWA megosztott postaláda és naptár elérése (DTZ OWA Shared 
Mailbox and Calendar Access)  

 Régi Cassidy Turley-felhasználók: CT OWA megosztott postaláda és naptár elérése (CT OWA 
Shared Mailbox and Calendar Access)  

 
Meg tudom majd keresni a helyiségekre erőforrásokra vonatkozó foglaltsági adatokat az e-mail-
fiókom áttelepítése után? 
Ezeket az információkat a DTZ vagy a CT Outlook Web Access (OWA) segítségével tekintheti meg. A 
helyiségekre/erőforrásokra vonatkozó foglaltsági adatok ismét elérhetők lesznek az Outlook 
szolgáltatásban, amint átkerülnek a Cushman & Wakefield O365 bérlőre. 
 

Megosztott postaládák 
 
El tudom majd érni a megosztott postaládákat az e-mail-fiókom áttelepítése után?  
Az összes felhasználó áttelepítése után a megosztott postaládáknak elérhetőnek kell lenniük az Outlook 
szolgáltatás segítségével. A Chrome böngésző segítségével addig is elérheti a megosztott postaládákat 
és megosztott naptárakat az Outlook Web Access (OWA) szolgáltatáson keresztül. Tekintse meg az 
alábbi utasításokat: 

 Régi DTZ-felhasználók: DTZ OWA megosztott postaláda és naptár elérése (DTZ OWA Shared 
Mailbox and Calendar Access)  

 Régi Cassidy Turley-felhasználók: CT OWA megosztott postaláda és naptár elérése (CT OWA 
Shared Mailbox and Calendar Access)  

 

Megosztott naptárak 
 
El tudom majd érni a megosztott naptárakat az e-mail-fiókom áttelepítése után?  

http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Outlook_Signature_Update_Guide.pdf
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Az összes felhasználó áttelepítése után a megosztott naptáraknak elérhetőnek kell lenniük az Outlook 
szolgáltatás segítségével. A Chrome böngésző segítségével addig is elérheti a megosztott naptárakat és 
megosztott postaládákat az Outlook Web Access (OWA) szolgáltatáson keresztül. Tekintse meg az 
alábbi utasításokat: 

 Régi DTZ-felhasználók: DTZ OWA megosztott postaláda és naptár elérése (DTZ OWA Shared 
Mailbox and Calendar Access)  

 Régi Cassidy Turley-felhasználók: CT OWA megosztott postaláda és naptár elérése (CT OWA 
Shared Mailbox and Calendar Access) 

 

Elfoglaltsági adatok 
 
Meg tudom majd keresni a kollégákra vonatkozó elfoglaltsági adatokat az e-mail-fiókom 
áttelepítése után? 
Az áttelepítési kezdeményezés során a kollégákra vonatkozó elfoglaltsági adatok körülbelül az Ön 
adatainak ütemezett áttelepítési dátuma előtt egy héttel elérhetetlenné válnak. Adatai áttelepítését 
követően azt tapasztalhatja, hogy az azokra a kollégákra vonatkozó elfoglaltsági adatokat nem tudja 
megtekinteni, akik még nem lettek áttelepítve. Ez várható, és az elfoglaltsági adatok ismét elérhetők 
lesznek, amint átkerülnek a Cushman & Wakefield O365 bérlőre.  
 
Új időpontot javasolok egy meglévő naptári bejegyzéssel kapcsolatban, miért jelenik meg az 
elérhetőségemnél, hogy „Nincs adat”? 
Elképzelhető, hogy az áttelepített naptári bejegyzéseket a régi e-mail-címe segítségével próbálta 
kilistázni a meghívásoknál, mely már nem tartalmazza az Ön elérhetőségét a régi levelezőplatformon. 
Kérje meg az értekezlet vezetőjét, hogy frissítse Önt az értekezlet meghívási listáján a jelenlegi e-mail-
címére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Új Skype for Business értekezletek létrehozása/megtartása 
 
Képes leszek majd értekezletek létrehozására/megtartására a Skype for Business fiókom 
használatával az e-mail-fiókom áttelepítése után? 
Igen, ez a Skype-képesség az e-mail-fiókja áttelepítése után újból elérhető lesz. 

 
Korábbi beszélgetések 
 
Meg tudom majd tekinteni a Skype for Business fiókomból folytatott korábbi beszélgetéseimet, és 
a rendszer automatikusan elmenti azokat helyileg az Exchange/Outlook szolgáltatásba az e-mail-
fiókom áttelepítése után? 
Igen, a Skype for Business szolgáltatásban folytatott beszélgetései az Exchange/Outlook szolgáltatásban 
lesznek tárolva az e-mail-fiókja áttelepítése után. 

 
Ismétlődő névjegyek 
 
Továbbra is ismétlődő névjegyeket fogok látni a Skype for Business szolgáltatásbeli kollégák 
keresésekor az e-mail-fiókom áttelepítése után? 

http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/DTZ_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access_hu-HU.pdf
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Miután az áttelepítési kezdeményezés az összes régió esetében befejeződött, az összes kolléga átkerül 
a Cushman & Wakefield platformra, így a keresésükkor Ön egyetlen Skype for Business szolgáltatásbeli 
névjegyet fog látni. 

 
Nyilvános mappák 
 
Ha régi Cassidy Turley-felhasználó vagyok: hogyan érem el nyilvános mappáimat az e-mail-fiókom 
áttelepítése után? 
Csak akkor fogja elérni őket, ha már az összes Cassidy Turley felhasználó áttelepítése befejeződött. 
 

Postaládák és naptárak delegálása 
 
Delegálhatom majd a postaládák és a naptárak elérését az e-mail-fiókom áttelepítése után? 
Elvégezheti majd a delegálást az Outlook segítségével olyan kollégák esetében, akiknek már megtörtént 
az áttelepítése. A még át nem telepített kollégák esetében a régi DTZ és CT Outlook Web Access (OWA) 
szolgáltatást használhatja a delegálás folytatásához. Tekintse meg az alábbi utasításokat: 

 Régi DTZ-felhasználók: DTZ OWA megosztott postaláda és naptár elérése (DTZ OWA Shared 
Mailbox and Calendar Access)  

 Régi Cassidy Turley-felhasználók: CT OWA megosztott postaláda és naptár elérése (CT OWA 
Shared Mailbox and Calendar Access)  

 

E-mail terjesztési listák – globális és privát 
 
Használhatom a globális és magán e-mail terjesztési listákat az e-mail-fiókom áttelepítése után? 
A Globális címlista (GAL) elérhető lesz privát e-mail terjesztési listák azonnali létrehozásához. Az eddig 
használt globális terjesztési listákat továbbra is használhatja.  
 

Microsoft Office 2013 fiók 
 
A Microsoft (MS) Office 2013 a régi e-mail-fiókomhoz kapcsolódik. Hogyan frissítsem? 
Kövesse az MS Office-fiók beállítási útmutatójának (MS Office Account Setup Guide) utasításait. 

 
DTZ e-mail-fiók 
 
Mi történik a régi DTZ e-mail-fiókommal? 
A DTZ e-mail-fiókja többé nem jelenik meg az Outlook levelező-ügyfélprogramjában. A fiókja további 
eléréséhez és az e-mailek fogadásához létre kell hoznia egy új Cushman & Wakefield e-mail-fiókprofilt az 
Outlook szolgáltatásban. Olvassa el Az Önkiszolgáló e-mail-áttelepítési eszköz és a Manuális e-mail-
áttelepítési útmutató (Self-service Email Migration Tool and Manual Email Migration Guide) című 
részben leírt lépéseket. 
 

Egyetlen e-mail-cím 
 
Lehet továbbra is külön belső és külső e-mail-címem az e-mail-fiókom áttelepítése után? 
Nem. Ezután egyetlen e-mail-címmel fog rendelkezni. 
 

A legfontosabb előnyök 
 
Milyen előnyei vannak az Outlook e-mail-fiókom áttelepítésének? 
Az Outlook e-mail-fiókja áttelepítése segíteni fog az összes Office 365 fiókja Cushman & Wakefield 
tartományban történő egységesítésében. Továbbá leegyszerűsíti a bejelentkezési folyamatot, és 
támogatja a Yammer, a Skype for Business, a OneDrive és a SharePoint alkalmazásokkal való 
integrációt. Miután az összes kollégája számára befejeződött az áttelepítési kezdeményezés, Ön és a 
kollégái az alábbi előnyöket fogják tapasztalni. 

http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/DTZ_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access_hu-HU.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/DTZ_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access_hu-HU.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


 
Korábbi vállalatától függetlenül képes lesz az alábbiakra: 

 az osztályához vagy más csoportokhoz tartozó megosztott mappák kezelése és elérése, 

 naptárak delegálása és elérése, legyen Ön akár az ügyvezető asszisztense, vezető vagy 
beosztott, 

 az összes kollégára vonatkozó elfoglaltsági naptári adatok megtekintése, 

 az irodákhoz és helyszínekhez tartozó helyiségek és erőforrások ütemezése, 

 az összes kolléga keresése konzisztens elnevezés (vezetéknév, utónév) szerint a Globális 
címlistában (GAL), 

 mindig naprakész, dinamikus terjesztési listák használata: 
o automatizált csoportok létrehozása a kollégák számára a munkanapi adatok alapján, az 

ország és az iroda feltüntetésével, 
o új kollégák felvétele esetén automatikus felvételük a pontos terjesztési listákra, 
o a kollégák az önkiszolgáló portál használatával csatlakozhatnak a terjesztési 

csoportokhoz. 
 

Mi marad meg változatlanul az e-mail-fiókom áttelepítése 
után? 
 
Mappaszerkezet 
 
Mi történik a mappaszerkezetemmel az e-mail-fiókom áttelepítése után? 
A mappaszerkezete megmarad, mivel az Outlook ügyfélprogram a kiszolgálón lévő minden mappát 
áthelyez. 

 
A számítógép bejelentkezési azonosítója 
 
Megváltozik a számítógépem bejelentkezési azonosítója az e-mailek áttelepítése miatt? 
Az Outlook e-mailek áttelepítése nem változtatja meg a számítógépe bejelentkezési azonosítóját és a 
hálózati jelszava is ugyanaz marad. 
 

Korábbi Cushman & Wakefield kollégák 
 
Korábbi Cushman & Wakefield kollégáim továbbra is a most használt e-mail-fiókjaikat fogják 
használni?  
Igen, korábbi Cushman & Wakefield kollégáit nem érinti az e-mailek áttelepítése. 

 


