
 
 
Ez a dokumentum lépésről lépésre ismerteti, hogy az e-maileket hogyan kell az Önkiszolgáló e-mail-
áttelepítési program segítségével manuálisan áttelepíteni. A művelet az Outlook-profilját az új 
cushwake.com, CWServices.com vagy DTZCushwake.com e-mail-címének megfelelően fogja 
módosítani. A folyamat végrehajtásához kb. 45 perc vagy akár egy óra szükséges. Ha bármilyen kérdése 
van, forduljon az ügyfélszolgálathoz. 

 
1) Kérem zárja be az Outlook-ot, mielőtt elkezdi ezt a folyamatot. 
2) Keresse meg az Outlook áttelepítő eszköz (Outlook Migration Tool) 

ikonját az Asztalán (lásd a fotón), kattintson rajta duplán, hogy elindítsa az 
Outlook profil frissítési folyamatát. 

 
Fontos megjegyzés: Ha nem találja az Asztalán ezt az ikont, kérem 

keresse a helyi IT támogató csapatot vagy a Service Desk-et a segítség 
miatt. 

 
 

Fontos megjegyzés: Ha az alábbi „Az Outlook nem támogatott” (Outlook is not supported) 
előugró ablak jelenik meg, az azt jelenti, hogy az Ön által használt Outlook-verzió nem 
kompatibilis az Outlook áttelepítő eszközzel (Outlook Migration Tool). Kattintson az OK 
gombra az áttelepítés megszakításához, majd hajtsa végre a Manuális e-mail áttelepítési 
útmutató (Manual Email Migration Guide) utasításait e-mailjei manuális áttelepítéséhez. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fontos megjegyzés: Ha az alábbi „Frissítse az Office jelenlegi verzióját” (Update your 
current version of Office) előugró üzenet jelenik meg, az azt jelenti, hogy az MS Office verzióját 
az áttelepítés folytatása előtt frissíteni kell. Kattintson az OK gombra az áttelepítés 
megszakításához, majd hajtsa végre az alábbi lépéseket.  
 

A. Nyisson meg egy MS Office alkalmazást, például a Word vagy az Excel stb. 
programot. 

B. Válassza ki a Fájl > Fiók (File > Account) menüpontot. 

Önkiszolgáló e-mail-áttelepítési program 
Ügyfélprofil-frissítő segédprogram (CPUU) 

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


C. Kattintson a Beállítások frissítése (Update Options) gombra, majd válassza ki 

a Frissítés most (Update Now) elemet. Ha a rendszer kéri, zárja be az MS 

Office-alkalmazásokat. Az Office ellenőrzi a frissítéseket, és a megfelelőt 

alkalmazza. 

D. Miután az Office frissítése befejeződött, térjen vissza a 8. lépéshez, és futtassa 
újra az Outlook áttelepítő eszközt (Outlook Migration Tool). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Ha a rendszer megtalálja a rejtett 

üzenetet, ez az előugró üzenet 

jelenik meg. Nagyon fontos, hogy 

ne indítson el semmilyen (de 

különösen az Outlook és a 

Skype for Business használó) 

alkalmazást addig, amíg az 

Outlook-profil frissítése be nem 

fejeződött. Kattintson az OK 

gombra.  

 
 
 
 

4) Miután az OK gombra kattintott, az 
összes MAPI-alkalmazás bezáródik 
(vagyis az Outlook és a Skype for 
Business), és elindul az Ügyfélprofil-
frissítő segédprogram (CPUU) 
folyamata. Ha nem kattint az OK 
gombra, akkor alapértelmezés szerint 
az üzenet 2 perc múlva bezáródik, és 
automatikusan elindul a CPUU 
folyamata. A folyamat végrehajtásához 
kb. 30–45 perc szükséges. 



 
5) A folyamat befejeződése után ez az előugró 

üzenet jelenik meg. Kattintson az OK 
gombra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Nyissa meg az Outlook 
alkalmazást. Ha a rendszer a 
hitelesítő adatai megadását 
kéri, írja be a cushwake.com, 
a CWServices.com vagy a 
DTZCushwake.com e-mail-
címét és hálózati jelszavát. 
Ekkor az Outlook betölti a 
profilját, és az új Cushman & 
Wakefield Office 365 
alkalmazásbeli postaládájára mutat. 
 
Minden e-mail át lesz telepítve, de a hat hónapnál régebbiek nem fognak megjelenni a 
postaládájában. További részletekért olvassa el az Outlook e-mail GYIK (Outlook Email FAQs)-
et. 
 
 

7) Küldjön tesztelő e-mailt a magán e-mail-fiókjából a cushwake.com, CWServices.com vagy 
DTZCushwake.com e-mail-címére, és ellenőrizze, hogy megkapta-e az e-mailt. 

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

