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Ogólne informacje dotyczące migracji konta e-mail 
 
Migracja konta e-mail w programie Outlook 
 
Czym jest migracja konta e-mail w programie Outlook? 
Twoje konto e-mail wraz z zawartością – poczta elektroniczna, kalendarze, kontakty i wspólne skrzynki 
pocztowe – zostaną przeniesione z dotychczasowego systemu poczty elektronicznej DTZ na globalną 
platformę poczty elektronicznej Cushman & Wakefield Microsoft Office 365. Od tego momentu będziesz 
mieć jeden adres e-mail na potrzeby komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Jeśli obecnie korzystasz 
z poczty elektronicznej za pośrednictwem klienta Outlook, nadal będzie to możliwe. 
 

Współpracownicy, których to dotyczy 
 
Kogo dotyczy migracja konta e-mail w programie Outlook? 
Wszystkich dotychczasowych pracowników DTZ na całym świecie. 
 

Termin migracji konta e-mail w programie Outlook 
 
Kiedy nastąpi migracja konta e-mail w programie Outlook? 
Migracja będzie przeprowadzana etapami w każdym regionie. Migracja Twojego konta zostanie 
zaplanowana na określony dzień w godzinach od 17:00 czasu lokalnego do 06:00 czasu lokalnego 
kolejnego dnia. Otrzymasz wiadomość zawierającą takie szczegółowe informacje. 
 

Wpływ migracji konta e-mail 
 
Dostęp do konta e-mail, kalendarza i kontaktów  
 
Czy podczas migracji będę w stanie uzyskać dostęp do konta e-mail, kalendarza i kontaktów? 
Podczas migracji konta e-mail będziesz w stanie uzyskać dostęp do tych usług w ograniczonym zakresie 
na komputerze i urządzeniu mobilnym, za pośrednictwem programu Outlook Web Access (OWA). 
Konieczne będzie wprowadzenie adresu e-mail w domenie cushwake.com, CWServices.com lub 
DTZCushwake.com oraz hasła sieciowego. Podczas samej migracji możesz nie być w stanie wyświetlać 
bieżących wiadomości e-mail, jednak skrzynka pocztowa OWA będzie nadal aktualizowana. Informacje 
na temat logowania znajdziesz w Instrukcjach logowania do programu Outlook Web Access. 
 

Dostęp do aplikacji Skype dla firm  
 
Czy podczas migracji będę w stanie uzyskać dostęp do aplikacji Skype dla firm? 
Aplikacja ta będzie dostępna podczas migracji. Jednakże po aktualizacji skrzynki pocztowej 
Samoobsługowe narzędzie służące do migracji konta e-mail zamknie klienta Skype dla firm. 
 

Przychodzące wiadomości e-mail podczas migracji  
 
Co stanie się z przychodzącymi wiadomościami e-mail podczas migracji? 
Wiadomości e-mail przychodzące w tym okresie nie zostaną utracone; zostaną one przesłane do nowej 
skrzynki odbiorczej w programie Outlook. Minie trochę czasu, zanim program Outlook wyświetli Twoje 
wiadomości e-mail po wykonaniu czynności opisanych w Samoobsługowym narzędziu służącym do 
migracji konta e-mail lub Instrukcjach ręcznej migracji konta e-mail. 
 

http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Outlook_Web_Access_Login_Guide_pl-PL.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Self_Service_Email_Migration_Tool_pl-PL.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Self_Service_Email_Migration_Tool_pl-PL.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Manual_Email_Migration_Guide_pl-PL.pdf


Instrukcje logowania do poczty elektronicznej w programie 
Outlook po migracji 
 
Samoobsługowe narzędzie służące do migracji konta e-mail oraz Instrukcje 
ręcznej migracji konta e-mail 
 
Jak mogę uzyskiwać dostęp do nowego konta e-mail i otrzymywać wiadomości e-mail poprzez 
program Outlook po migracji mojego konta e-mail? 
Aby można było uzyskać dostęp do konta e-mail, trzeba będzie wykonać czynności opisane 
w Samoobsługowym narzędziu służącym do migracji konta e-mail pomiędzy 19:00 czasu lokalnego 
w dniu migracji a porankiem dnia następnego. Jeśli proces nie kończy się na Kroku 8 instrukcji, Twoja 
wersja programu Outlook może być niekompatybilna z Samoobsługowym narzędziem służącym do 
migracji konta e-mail. Konieczne będzie ręczne zakończenie migracji zgodnie z Instrukcjami ręcznej 
migracji konta e-mail.  

 
Po ukończeniu powyższych czynności otwórz program Microsoft Outlook z pulpitu. Możesz otrzymać 
prośbę o podanie danych uwierzytelniających. W takim przypadku zaloguj się, wykorzystując adres e-mail 
w domenie cushwake.com, CWServices.com lub DTZCushwake.com oraz hasło sieciowe. Program 
Outlook wczyta Twój profil. 

 

 
 
Instrukcje logowania do programu Outlook Web Access 
 
Co w sytuacji, gdy mam problem z otworzeniem lub zalogowaniem się do klienta poczty 
elektronicznej Outlook? 
Spróbuj uzyskać dostęp do nowego konta e-mail Cushman & Wakefield, korzystając z programu Outlook 
Web Access (OWA). Postępuj zgodnie z informacjami podanymi w Instrukcjach logowania do programu 
Outlook Web Access. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z Działem Pomocy, by go rozwiązać. 

 
Instrukcje dostępu do konta e-mail na urządzeniu mobilnym 
 
Jak mogę uzyskać dostęp do nowego głównego konta e-mail na urządzeniu mobilnym? 
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami dla telefonów iPhone lub telefonów z systemem Android: 

o Instrukcje korzystania z poczty elektronicznej na telefonie iPhone 
o Instrukcje korzystania z poczty elektronicznej na telefonie z systemem Android 

  

http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Self_Service_Email_Migration_Tool_pl-PL.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Manual_Email_Migration_Guide_pl-PL.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Manual_Email_Migration_Guide_pl-PL.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Outlook_Web_Access_Login_Guide_pl-PL.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Outlook_Web_Access_Login_Guide_pl-PL.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/Android_EMEA_Instructions_Airwatch.pdf


 

Co się zmieni po migracji mojego konta e-mail? 
 

Główny adres e-mail 
 
Jaki będzie odtąd mój główny adres e-mail?  
Twój adres w domenie cushwake.com, CWServices.com lub DTZCushwake.com będzie odtąd Twoim 
głównym adresem e-mail. Możesz nadal korzystać ze swojego hasła sieciowego. Więcej informacji 
znajdziesz w tabeli poniżej: 

 

Dotychczasowe konto e-mail: Nowe konto e-mail: 

@DTZ.com lub @cushwake.com @cushwake.com 

@CWServices.com @CWServices.com 

@DTZCushwake.com @DTZCushwake.com 

@CassidyTurley.com @cushwake.com 

 

 
Zarchiwizowane wiadomości e-mail 
 
Co stanie się z moimi zarchiwizowanymi wiadomościami e-mail po migracji mojego konta e-mail?  
Migracja obejmie wszystkie wiadomości e-mail, ale w nowej skrzynce odbiorczej programu Outlook 
dostępne będą tylko wiadomości z ostatnich 180 dni. Wyświetlenie wiadomości starszych niż 180 dni 
zajmie programowi Outlook do 30 dni. 
 

 Użytkownicy dotychczasowego systemu firmy DTZ: Narzędzia, z których korzystasz, by 
uzyskać dostęp do starszych, zarchiwizowanych wiadomości e-mail, będą dostępne w profilu 
programu Outlook (Mimecast lub zarchiwizowana skrzynka pocztowa w O365). W polu 
wyszukiwania w programie Outlook wpisz słowa kluczowe wiadomości, której szukasz. Jeśli 
wyniki są starsze niż 180 dni, zobaczysz jeden z poniższych komunikatów.Kliknij odnośnik 
w komunikacie, a program pokaże wyniki z serwera, które nie są dostępne w widoku skrzynki 
pocztowej. 
 
Office 2010       Office 2013  

 
 
 
 
 
 

 Użytkownicy dotychczasowego systemu firmy Cassidy Turley: Możesz uzyskać dostęp do 
wszystkich wiadomości e-mail bez załączników, które są starsze niż 180 dni, korzystając 
z programu Outlook Web Access (OWA) Cushman & Wakefield. Aby się zalogować, wykorzystaj 
nowe konto e-mail Cushman & Wakefield i hasło sieciowe, a także zapoznaj się z informacjami 
podanymi w Instrukcjach logowania do programu Outlook Web Access. Platforma Enterprise 
Vault zawiera zarchiwizowane wiadomości e-mail z załącznikami. Trzeba będzie uzyskać do niej 
dostęp, korzystając z Instrukcji dostępu do zarchiwizowanych wiadomości e-mail na platformie 
Enterprise Vault.Platforma Enterprise Vault może (ale nie musi) wyświetlać się jako dodatek 
w Twoim profilu programu Outlook, ale obecnie nie działa ona w oparciu o program Outlook. 

 
Dlaczego przy otwieraniu wiadomości e-mail pojawia się komunikat „nie można otworzyć 
formularza niestandardowego”?  
Jeśli dokonano migracji Twojej skrzynki pocztowej z platformy Cassidy Turley Exchange, zobaczysz ten 
komunikat po otworzeniu zarchiwizowanych wiadomości e-mail. Dotychczasowa platforma CT Enterprise 
Vault wykorzystuje formularz niestandardowy programu Outlook do wyświetlania zarchiwizowanych 

http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Outlook_Web_Access_Login_Guide_pl-PL.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


wiadomości e-mail. Kliknij OK, aby otworzyć wiadomość e-mail. Zostanie ona wyświetlona 
w zarchiwizowanym formacie. Aby wyświetlić wiadomość e-mail w jej oryginalnym formacie, postępuj 
zgodnie z instrukcjami zawartymi w Instrukcjach dostępu do zarchiwizowanych wiadomości e-mail na 
platformie Enterprise Vault. 
 
 
 
 
 

 
Podpis w wiadomościach e-mail 
 
Co stanie się z moim podpisem w wiadomościach e-mail po migracji mojego konta e-mail? 
Jeśli przeprowadzono migrację konta e-mail zgodnie z Instrukcjami ręcznej migracji konta e-mail, 
konieczne może być ponowne wybranie podpisu do wiadomości e-mail zarówno w kliencie programu 
Outlook na komputerze, jak i na urządzeniu mobilnym. Postępuj zgodnie z informacjami zamieszczonymi 
w Instrukcjach aktualizacji podpisu w programie Outlook. 
 

Automatyczne uzupełnianie/wyszukiwanie adresu e-mail 
 
Co stanie się z moimi ustawieniami automatycznego uzupełniania/wyszukiwania adresu e-mail po 
migracji mojego konta e-mail? 
W ramach migracji wcześniejsze informacje związane z automatycznym uzupełnianiem nie zostaną 
przeniesione. Jednakże funkcja ta będzie nadal dostępna po migracji Twojego konta e-mail. Gdy 
zaczniesz wysyłać wiadomości e-mail z nowego konta, takie informacje związane z automatycznym 
uzupełnianiem zostaną odtworzone. 
 

Sale/Zasoby 
 
Czy po migracji mojego konta e-mail będę w stanie rezerwować Sale/Zasoby?  
Migracja sal i zasobów odbędzie się później. Tymczasem możesz uzyskać do nich dostęp poprzez 
program Outlook Web Access (OWA) firmy DTZ lub CT, wykorzystując te same instrukcje co instrukcje 
dla wspólnych skrzynek pocztowych podane poniżej: 

 Użytkownicy dotychczasowego systemu firmy DTZ: Dostęp do wspólnej skrzynki pocztowej 
i kalendarza w OWA DTZ  

 Użytkownicy dotychczasowego systemu firmy Cassidy Turley: Dostęp do wspólnej skrzynki 
pocztowej i kalendarza w OWA CT  

 
Czy po migracji mojego konta e-mail będę w stanie sprawdzać informacje na temat 
dostępności/niedostępności Sal/Zasobów? 
Informacje takie można przeglądać poprzez program Outlook Web Access (OWA) firmy DTZ lub CT. 
Informacje na temat dostępności/niedostępności Sal/Zasobów staną się znów dostępne w programie 
Outlook po migracji na platformę Cushman & Wakefield O365. 
 

Wspólne skrzynki pocztowe 
 
Czy po migracji mojego konta e-mail będę w stanie uzyskiwać dostęp do wspólnych skrzynek 
pocztowych?  
Wspólne skrzynki pocztowe powinny być dostępne w programie Outlook po migracji wszystkich 
użytkowników. Tymczasem możesz uzyskiwać dostęp do wspólnych skrzynek pocztowych i wspólnych 
kalendarzy poprzez program Outlook Web Access (OWA) z wykorzystaniem przeglądarki Chrome. 
Więcej informacji znajdziesz w instrukcjach poniżej: 

 Użytkownicy dotychczasowego systemu firmy DTZ: Dostęp do wspólnej skrzynki pocztowej 
i kalendarza w OWA DTZ  

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
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/Outlook_Signature_Update_Guide.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/DTZ_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access_pl-PL.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/DTZ_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access_pl-PL.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_pl-PL.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/DTZ_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access_pl-PL.pdf


 Użytkownicy dotychczasowego systemu firmy Cassidy Turley: Dostęp do wspólnej skrzynki 
pocztowej i kalendarza w OWA CT  

 

Wspólne kalendarze 
 
Czy po migracji mojego konta e-mail będę w stanie uzyskać dostęp do wspólnych kalendarzy?  
Wspólne kalendarze powinny być dostępne w programie Outlook po migracji wszystkich użytkowników. 
Tymczasem możesz uzyskiwać dostęp do wspólnych kalendarzy i wspólnych skrzynek pocztowych 
poprzez program Outlook Web Access (OWA) z wykorzystaniem przeglądarki Chrome. Więcej informacji 
znajdziesz w instrukcjach poniżej: 

 Użytkownicy dotychczasowego systemu firmy DTZ: Dostęp do wspólnej skrzynki pocztowej 
i kalendarza w OWA DTZ  

 Użytkownicy dotychczasowego systemu firmy Cassidy Turley: Dostęp do wspólnej skrzynki 
pocztowej i kalendarza w OWA CT 

 

Informacje na temat dostępności/niedostępności 
 
Czy po migracji mojego konta e-mail będę w stanie sprawdzać informacje na temat 
dostępności/niedostępności współpracowników? 
Podczas migracji informacje na temat dostępności/niedostępności współpracowników staną się 
niedostępne na około tydzień przed datą zaplanowanej migracji Twojego konta. Po migracji twojego 
konta możesz nie być w stanie wyświetlać dostępności/niedostępności niektórych współpracowników, 
w przypadku których nie przeprowadzono jeszcze migracji kont. Należy się tego spodziewać. Informacje 
na temat dostępności/niedostępności będą znów dostępne po migracji na platformę Cushman & 
Wakefield O365.  
 
Proponuję nową datę dla istniejącego wpisu do Kalendarza. Dlaczego przy mojej dostępności 
wyświetlany jest komunikat „No information (Brak informacji)”? 
W zmigrowanych wpisach do Kalendarza Twoja dostępność może być wyświetlana na podstawie 
Twojego dotychczasowego adresu e-mail, który nie jest już powiązany z informacjami o Twojej 
dostępności na dotychczasowej platformie poczty elektronicznej. Skontaktuj się z osobą prowadzącą 
spotkanie, by zaktualizowała dane na temat Twojej dostępności, korzystając z Twojego aktualnego 
adresu e-mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tworzenie/prowadzenie nowych spotkań za pośrednictwem aplikacji Skype dla 
firm 
 
Czy po migracji mojego konta e-mail będę w stanie tworzyć/prowadzić nowe spotkania 
z wykorzystaniem aplikacji Skype dla firm? 
Tak. Ta funkcja aplikacji Skype będzie ponownie dostępna po migracji Twojego konta e-mail. 

  

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_pl-PL.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/DTZ_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access_pl-PL.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


 
Historia konwersacji 
 
Czy po migracji mojego konta e-mail będę w stanie wyświetlać Historię konwersacji ze swojego 
konta Skype dla firm oraz czy zostanie ona automatycznie zapisana lokalnie na platformie 
Exchange/w programie Outlook? 
Tak. Po migracji Twojego konta e-mail konwersacje z aplikacji Skype dla firm będą przechowywane 
lokalnie na platformie Exchange/w programie Outlook. 

 
Zdublowane kontakty 
 
Czy po migracji mojego konta e-mail nadal będę widzieć zdublowane kontakty podczas 
wyszukiwania współpracowników w aplikacji Skype dla firm? 
Po zakończeniu migracji we wszystkich regionach wszyscy współpracownicy będą na platformie 
Cushman & Wakefield, tak więc szukając ich w aplikacji Skype dla firm, zobaczysz pojedynczy kontakt. 

 
Foldery publiczne 
 
Jeśli jestem użytkownikiem dotychczasowego systemu firmy Cassidy Turley: jak mogę uzyskiwać 
dostęp do moich Folderów publicznych po migracji mojego konta e-mail? 
Nie będzie możliwe uzyskanie do nich dostępu do czasu zakończenia migracji dla wszystkich 
użytkowników z Cassidy Turley. 
 

Delegowanie skrzynek pocztowych i kalendarzy 
 
Czy po migracji mojego konta e-mail będę w stanie delegować dostęp do skrzynek pocztowych 
i kalendarzy? 
Będziesz w stanie delegować dostęp innym współpracownikom, których konta zmigrowano, poprzez 
program Outlook. W przypadku współpracowników, których konta oczekują jeszcze na migrację, możesz 
wykorzystać dotychczasowy program Outlook Web Access (OWA) firmy DTZ oraz CT, by kontynuować 
delegowanie. Więcej informacji znajdziesz w instrukcjach poniżej: 

 Użytkownicy dotychczasowego systemu firmy DTZ: Dostęp do wspólnej skrzynki pocztowej 
i kalendarza w OWA DTZ  

 Użytkownicy dotychczasowego systemu firmy Cassidy Turley: Dostęp do wspólnej skrzynki 
pocztowej i kalendarza w OWA CT  

 

Listy dystrybucyjne wiadomości e-mail – globalne i prywatne 
 
Czy po migracji mojego konta e-mail będę w stanie wykorzystywać globalne i prywatne listy 
dystrybucyjne wiadomości e-mail? 
Dostępna będzie Globalna lista adresowa (Global Address List, GAL) umożliwiająca natychmiastowe 
tworzenie prywatnych list dystrybucyjnych. Będziesz w stanie nadal korzystać z globalnych list 
dystrybucyjnych używanych do tej pory.  
 

Konto Microsoft Office 2013 
 
Pakiet Microsoft (MS) Office 2013 jest połączony z moim starym kontem e-mail. Jak mam 
zaktualizować ten adres? 
Postępuj zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Instrukcjach konfiguracji konta pakietu MS Office. 

 
Konto e-mail w firmie DTZ 
 
Co stanie się z moim starym kontem e-mail w firmie DTZ? 

http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/DTZ_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access_pl-PL.pdf
http://www.cushwakemarketing.com/intcomms/Technology/DTZ_OWA_Shared_Mailbox_and_Calendar_Access_pl-PL.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


Twoje konto e-mail w firmie DTZ nie będzie już wyświetlane w Twoim kliencie poczty elektronicznej 
Outlook. Konieczne będzie utworzenie nowego profilu konta e-mail Cushman & Wakefield w programie 
Outlook, aby możliwy był dostęp do poczty elektronicznej i otrzymywanie wiadomości e-mail. 
Odpowiednie kroki opisano w Samoobsługowym narzędziu służącym do migracji konta e-mail oraz 
Instrukcjach ręcznej migracji konta e-mail. 
 

Jeden adres e-mail 
 
Czy po migracji mojego konta e-mail nadal będę mieć oddzielne adresy e-mail na potrzeby 
komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej? 
Nie. Od tego momentu będziesz mieć jeden adres e-mail. 
 

Główne korzyści 
 
Jakie są główne korzyści wynikające z migracji mojego konta e-mail w programie Outlook? 
Migracja konta e-mail w programie Outlook pomoże zunifikować wszystkie konta Office 365 w domenie 
Cushman & Wakefield. Uprości też logowanie i zintegrowanie wsparcia z aplikacjami Yammer, Skype dla 
firm, OneDrive oraz SharePoint. Po ukończeniu migracji u wszystkich współpracowników Ty i Twoi 
współpracownicy odczujecie niżej opisane korzyści. 
 
Niezależnie od dotychczasowej firmy będziecie mogli: 

 zarządzać wspólnymi skrzynkami pocztowymi dla danego działu lub innych grup oraz uzyskiwać 
dostęp do tych skrzynek; 

 delegować i uzyskiwać dostęp do Kalendarzy, niezależnie od tego, czy jesteście asystentem 
prezesa, kierownikiem czy pracownikiem; 

 wyświetlać informacje w kalendarzu dotyczące wolnych/zajętych terminów wszystkich 
współpracowników; 

 rezerwować Sale i Zasoby w biurach i placówkach; 

 wyszukiwać i sprawdzać wszystkich współpracowników według spójnego klucza (imię, nazwisko) 
na Globalnej liście adresowej (GAL); 

 wykorzystywać dynamiczne listy dystrybucyjne, które będą zawsze aktualne: 
o Na podstawie danych z systemu Workday zawierających kraj i biuro zostaną utworzone 

zautomatyzowane grupy dla współpracowników. 
o Gdy współpracownicy będą odbywać szkolenia wprowadzające, zostaną automatycznie 

dodani do odpowiednich list dystrybucyjnych. 
o Współpracownicy będą mogli dołączać do grup dystrybucji, korzystając z portalu 

samoobsługowego. 
 

Co się nie zmieni po migracji mojego konta e-mail? 
 
Struktura folderów 
 
Co stanie się z moją strukturą folderów po migracji mojego konta e-mail? 
Twoja struktura folderów zostanie zachowana, jako że klient Outlook przesyła istniejące foldery na 
serwer. 

 
Identyfikator do logowania na komputerze 
 
Czy identyfikator do logowania na moim komputerze zmieni się z powodu tej migracji konta e-
mail? 
Migracja konta e-mail w programie Outlook nie spowoduje zmiany identyfikatora do logowania; hasło 
sieciowe również się nie zmieni. 
 



Współpracownicy z dotychczasowej firmy Cushman & Wakefield 
 
Czy moi współpracownicy z dotychczasowej firmy Cushman & Wakefield będą nadal używać tego 
samego konta (kont) e-mail co dotychczas?  
Tak. Twoi współpracownicy z firmy Cushman & Wakefield nie przechodzą procesu migracji kont e-mail. 

 


