
 
 
W niniejszym dokumencie krok po kroku przedstawiono, w jaki sposób można zakończyć migrację konta 
e-mail z wykorzystaniem Samoobsługowego narzędzia służącego do migracji konta e-mail. Spowoduje to 
aktualizację profilu programu Outlook z uwzględnieniem nowego adresu e-mail w domenie 
cushwake.com, CWServices.com lub DTZCushwake.com. Cały proces może potrwać od 45 minut do 
godziny. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Działem Pomocy. 

 
1) Zamknij Outlook zanim przejdziesz dalej. 
2) Odszukaj skrót do narzędzia Narzędzia służącego do migracji programu 

Outlook (Outlook Migration Tool) na swoim pulpicie (patrz obrazek), 
następnie kliknij dwukrotnie na jego ikonę aby rozpocząć proces aktualizacji 
profilu Outlook. 
 
Ważne informacje: Jeśli nie widzisz wspomnianej ikony na pulpicie, 
skontaktuj się ze swoim lokalnym wsparciem IT lub globalnym wsparciem 
Service Desk. 

 
 
Ważne informacje: Jeśli poniżej wyświetlany jest komunikat „Program Outlook nie jest 
obsługiwany (Outlook is not supported)”, oznacza to, że Twoja wersja programu Outlook nie 
jest kompatybilna z Narzędziem służącym do migracji programu Outlook (Outlook Migration 
Tool). Kliknij OK, by anulować migrację. Aby zakończyć migrację konta e-mail, musisz wykonać 
działania opisane w Instrukcjach ręcznej migracji konta e-mail. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Ważne informacje: Jeśli widzisz poniżej wyskakujący komunikat „Zaktualizuj aktualną wersję 
pakietu Office (Update your current version of Office)”, oznacza to, że musisz zaktualizować 
swoją wersję pakietu MS Office, zanim możliwe będzie kontynuowanie migracji.Kliknij OK, aby 
anulować migrację, i wykonaj poniższe działania.  
 

A. Otwórz aplikację MS Office – Word, Excel itp. 
B. Wybierz Plik (File) > Konto (Account). 

Samoobsługowe narzędzie służące do 

migracji konta e-mail 
System służący do aktualizacji profilu klienta (Client 

Profile Updating Utility, CPUU) 

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


C. Kliknij przycisk Opcje aktualizacji (Update Options) i wybierz opcję Aktualizuj 

teraz (Update Now). W razie wyświetlenia stosownego komunikatu zamknij 

wszystkie aplikacje MS Office. Pakiet Office sprawdzi, czy dostępne są 

aktualizacje i w razie ich dostępności pobierze je. 

D. Po zakończeniu aktualizacji pakietu Office wróć do Kroku 8 i ponownie uruchom 
Narzędzie służące do migracji programu Outlook (Outlook Migration Tool). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) W przypadku znalezienia 

ukrytego komunikatu zobaczysz 

ten wyskakujący komunikat. 

Ważne jest, by nie uruchamiać 

żadnych aplikacji (zwłaszcza 

aplikacji Outlook i Skype dla firm) 

do momentu zakończenia 

aktualizacji profilu programu 

Outlook. Kliknij OK.  

 
 
 
 

4) Po kliknięciu OK wszystkie aplikacje 
MAPI zostaną zamknięte (tj. Outlook 
i Skype dla firm); zostanie 
uruchomiony System służący do 
aktualizacji profilu klienta (CPUU). 
Jeśli nie klikniesz OK, komunikat sam 
zamknie się po dwóch minutach, po 
czym system CPUU zostanie 
uruchomiony automatycznie. Proces 
aktualizacji może potrwać 30–
45 minut. 

 
.  
 
 



 
5) Po zakończeniu procesu zobaczysz ten 

wyskakujący komunikat. Kliknij OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Otwórz program Outlook. Gdy 
zostanie wyświetlony 
komunikat z prośbą o podanie 
danych uwierzytelniających, 
wprowadź adres e-mail 
w domenie cushwake.com, 
CWServices.com lub 
DTZCushwake.com oraz 
hasło sieciowe. Program 
Outlook wczyta Twój profil 
i połączy się z Twoją nową skrzynką pocztową Cushman & Wakefield Office 365. 
 
Cała zawartość Twojego konta e-mail zostanie poddana migracji, jednak możesz nie zobaczyć 
w skrzynce pocztowej wiadomości starszych niż sześć miesięcy. Aby uzyskać więcej informacji, 
zapoznaj się z Najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi poczty elektronicznej w programie 
Outlook. 
 
 

7) Wyślij testową wiadomość e-mail z prywatnego konta e-mail na swój adres e-mail w domenie 
cushwake.com, CWServices.com lub DTZCushwake.com i upewnij się, że została ona odebrana. 
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