
 
 
Tento dokument popisuje jednotlivé kroky provedení migrace Vašeho e-mailu pomocí nástroje 
samoobslužné migrace e-mailu. Tím se aktualizuje Váš profil v aplikaci Outlook na novou e-mailovou 
adresu cushwake.com, CWServices.com nebo DTZCushwake.com. Provedení tohoto procesu Vám 
zabere 45 minut až jednu hodinu času. Máte-li nějaké dotazy, kontaktujte své oddělení podpory. 

 
1) Před zahájením tohoto procesu ukončete prosím aplikaci Outlook.  
2) Na ploše vyhledejte ikonu zástupce Outlook Migration Tool (viz obrázek). 

Pro spuštění aktualizačního procesu Outlook profilu dvakrát klikněte na ikonu 
zástupce. 
 
Důležitá poznámka: Pokud nenaleznete na vaší ploše tuto ikonu, kontaktujte 
váš lokální IT tým nebo Servis Desk pro asistenci s tímto problémem. 

 

 
Důležitá poznámka: Pokud se zobrazí níže uvedená vyskakovací zpráva „Outlook není 
podporován“, značí to, že Vaše verze aplikace Outlook není kompatibilní s nástrojem Outlook 
Migration Tool. Kliknutím na možnost OK zrušíte migraci a budete muset provést kroky v 
průvodci provedení ruční migrace e-mailu za účelem dokončení migrace Vašeho e-mailu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Důležitá poznámka: Pokud se zobrazí níže uvedená zpráva „Aktualizujte svou aktuální verzi 
balíčku Office“, značí to, že Vaše verze balíčku MS Office musí být aktualizována, než budete 
moci s migrací pokračovat. Kliknutím na OK zrušte migraci a proveďte následující kroky.  
 

A. Otevřete aplikaci MS Office – Word, Excel, atd. 
B. Vyberte možnost Soubor > Účet (File > Account). 
C. Klikněte na tlačítko Možnosti aktualizace (Update Options) a vyberte možnost 

Aktualizovat nyní (Update Now). Pokud k tomu budete vyzváni, zavřete 

všechny aplikace MS Office. Office zkontroluje aktualizace a případně je 

nainstaluje. 

Nástroj samoobslužné migrace e-mailu 
Client Profile Updating Utility (CPUU) 

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


D. Po dokončení aktualizace balíčku Office se vraťte na krok 8 a znovu spusťte 
nástroj Outlook Migration Tool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Pokud je zjištěna skrytá zpráva, 

zobrazí se tato vyskakovací 

zpráva. Je důležité, abyste 

nespouštěli žádné aplikace 

(zvláště Outlook a Skype for 

Business), dokud nebude 

aktualizace profilu pro Outlook 

dokončena. Klikněte na OK.  

 
 
 
 

4) Jakmile kliknete na OK, všechny 
aplikace MAPI se zavřou (tj. Outlook a 
Skype for Business) a spustí se 
proces Client Profile Updating Utility 
(CPUU). Pokud na OK nekliknete, 
standardně se zpráva zavře za 2 
minuty a proces CPUU se spustí 
automaticky. Provedení tohoto 
procesu Vám zabere 30 – 45 minut. 

 
.  
 
 
 

5) Po dokončení procesu se zobrazí následující 
vyskakovací zpráva. Klikněte na OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6) Otevřete aplikaci Outlook. Po 

výzvě k zadání Vašich 
přihlašovacích údajů zadejte 
svou e-mailovou adresu a 
síťové heslo pro 
cushwake.com, 
CWServices.com nebo 
DTZCushwake.com. Aplikace 
Outlook následně načte Vás 
profil a přejde na Vaši novou 
e-mailovou schránku Cushman & Wakefield Office 365. 
 
Všechny Vaše e-maily budou převedeny, ale v e-mailové schránce neuvidíte e-maily starší než 6 

měsíců. Další podrobnosti naleznete v častých dotazech aplikace Outlook Email. 
 
 

7) Zašlete zkušební e-mail z Vašeho soukromého e-mailového účtu na svou e-mailovou adresu 
cushwake.com, CWServices.com nebo DTZCushwake.com a zjistěte, zda Vám byla zpráva 
doručena. 

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

