
S moderními technologiemi můžete 
konkurovat velkým podnikům po celém světě

Moderní nástroje pro 
komunikaci a spolupráci

Co dokáží  
rostoucí  

firmy díky 
technologiím? 

K čemu rostoucí firmy 
využívají technologie?

Téměř polovina českých respondentů uvedla, že se díky technologiím udrželi na trhu. 

49 %

Zvýšení spokoje-
nosti zákazníků: 

výrazně vzrostla u 

55 %

Zvýšení efektivity 
práce: výrazně 

vzrostla u 

51 %

Zlepšení spolu-
práce: výrazně 

se zlepšila u 

Zdroj: Náskok díky technologiím. Jak úspěšné firmy používají cloudové technologie k růstu. Studie mezi malými a středními podniky v ČR 2014. Ipsos Mori pro Microsoft.

„S cloudem není třeba investovat do objemné infrastruktury, a to platí i pro vstup 
na nové trhy – pronajímáte si tolik IT, kolik potřebujete, a platíte jen za to, co používáte.“ 

Dalibor Kačmář, manažer serverové divize, Microsoft 

V ČR používají například: 
• AirBank 
• ARTIN 
• AT Computers 
• AVE CZ 
• AVG Technologies 
• AWT 
• Burza cenných papírů Praha

• Cimex 
• Česká Pojišťovna 
• ČEZ 
• ČSAD Uherské Hradiště 
• ETA 
• FTV Prima 
• Internet mall (Mall.cz) 
• JAS ČR 

• LMC 
• Městský úřad Milevsko 
• Moravia IT 
• Mountfield 
• Net4Gas 
• RWE 
• Slevomat 
• Škoda-Auto 

• Tipsport 
• Volksbank CZ 
• Karlova Univerzita 
• Policejní akademie 
• Univerzita Hradec Králové 
• VUT Brno 
•  Vysoká škola ekonomická 

v Praze (VŠE)

(

(

)

)„Pro pětinu respondentů jsou překážkou zavádění nových technologií regulatorní 
požadavky, zatímco jen desetina uvedla obavu z bezpečnosti dat.“  

Jiří Černý, ředitel pro právní záležitosti, Microsoft  
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61 %
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38 %

je výrazně flexibilnější 
vůči změnám na trhu 

nabízí lepší služby 
zákazníkům 

je výrazně  
konkurenceschopnější 

má více zákazníků 
v zahraničí 

zvýšilo  
zisk

Kontakty
Dalibor Kačmář, manažer serverové divize, dalibor.Kacmar@microsoft.com, +420 602 572 659
Martin Hruška, manažer divize office, mahrus@microsoft.com, +420 602 624 805
René Klčo, obchodní manažer pro cloud, rene.klco@microsoft.com, +420 724 296 222
Martin Tolar, ředitel pro malé a střední firmy, martint@microsoft.com, +420 733 334 659
Jiří Černý, ředitel pro právní záležitosti, jiric@microsoft.com, +420 724 720 245

Potřebujete pronajmout 
jeden server nebo 100 
serverů, uložit 100 GB či 
100 TB dat? S cloudovou 
platformou Windows Azure 
to není problém. Umožňuje 
rychle vytvářet, nasazovat, 
škálovat a spravovat aplikace 
v síti datacenter Microsoftu. 
Je jedno jestli jste velká či 
malá firma, zda chcete služby 
využívat dlouhodobě či 
nárazově. Vždy platíte pouze 
za to, co skutečně využíváte. 

Azure

Intuitivní platforma pro 
firemní komunikaci – chat, 
telefonování, sdílení 
dokumentů či celé plochy, 
pořádání virtuálních schůzek, 
prezentací, audio/video 
konferencí a telefonování 
do veřejné telefonní sítě. 
Funguje uvnitř firmy i exter-
ně. Propojení s kalendářem 
umožňuje zjistit dostupnost 
kolegů i obchodních partne-
rů, kteří službu využívají. Lze 
propojit s uživateli Skype.

Lync

Efektivnější procesy, ros-
toucí spokojenost a věrnost 
zákazníků – nejen to nabízí 
moderní řešení pro řízení 
vztahů se zákazníky Microsoft 
Dynamics CRM. Uživatelé 
získají přehled o výkonnosti 
marketingu, obchodu nebo 
zákaznického servisu a navíc 
mohou kdykoliv a odkud-
koliv jednoduše pracovat 
s potřebnými daty v prostře-
dí známém z jiných produktů 
společnosti Microsoft.

Dynamics 
CRM on-line

Oblíbený, výkonný 
a bezpečný nástroj pro 
elektronickou komunikaci – 
elektronická pošta, práce se 
sdílenými kalendáři a řízení 
kontaktů z počítače, tabletu, 
telefonu nebo prohlížeče. 
Umožňuje dosáhnout vysoké 
úrovně spolehlivosti a přitom 
zachovat ochranu citlivých 
a utajovaných informací. 

Exchange

Office 365 spojuje známé 
aplikace Office (Word, Excel, 
PowerPoint…) a online služby 
Microsoftu. Je to kompletní 
moderní kancelář nabízející 
profesionální e-mail, sdílené 
kalendáře, týmové a projek-
tové weby, chat, videokonfe-
rence a firemní uložiště pro 
sdílení dokumentů. Služba je 
dostupná z počítače, tabletu 
nebo telefonu. Obsahuje 
zabezpečenou sociální síť 
pro firmy.

Office 365 

Řešení pro inteligentní 
ukládání firemních 
dokumentů a práci s nimi, 
které umožňuje současně 
spolupracovat s kolegy, 
partnery či zákazníky 
a dosahovat tak lepších 
výsledků v kratším čase. 
Ve spojení s Microsoft Project 
slouží pro řízení projektů 
a týmů.

Yammer

Řešení pro inteligentní 
ukládání firemních 
dokumentů a práci s nimi, 
které umožňuje současně 
spolupracovat s kolegy, 
partnery či zákazníky 
a dosahovat tak lepších 
výsledků v kratším čase. 
Ve spojení s Microsoft Project 
slouží pro řízení projektů 
a týmů.

SharePoint

Oblíbený, výkonný 
a bezpečný nástroj pro 
elektronickou komunikaci – 
elektronická pošta, práce se 
sdílenými kalendáři a řízení 
kontaktů z počítače, tabletu, 
telefonu nebo prohlížeče. 
Umožňuje dosáhnout vysoké 
úrovně spolehlivosti a přitom 
zachovat ochranu citlivých 
a utajovaných informací. 

SkyDrive Pro

Nechte se inspirovat novým světem práce.  
www.microsoft.cz/pracujemeodkudkoli



Co úspěšné firmy dělají jinak než ostatní?  
7 tipů od průkopníků.

Tajemství cloudu odhaleno

1.   Aby rostly a otevřely si nové trhy.
2. K získání talentů odkudkoli.
3. K tomu, aby více uspokojily své zákazníky.
4. K zefektivnění spolupráce uvnitř i navenek. 
5. Tehdy a v té míře, v níž zrovna potřebují.
6. Dříve než ostatní. 
7. S jasnou vizí, co od nich čekají.

Zdroj: Ahead of the curve. Lessons on technology and growth from small-business leaders. The Boston Consulting Group for Microsoft. 2013. 

( )„Technologie výrazně zvyšuje mobilitu zaměstnanců a přístup k talentům, 
které by firmy jinak nezískaly. Můžete jim dát více flexibility a zlepšit 

rovnováhu mezi prací a osobním životem.“  
Martin Hruška, manažer divize Office, Microsoft ( )„Pro více než 80 % malých a středních firem jsou při výběru dodavatele cloudu důležité 

faktory jako kompatibilita se stávajícími řešeními a zkušenost se spoluprací, velmi dobrá 
reputace a kvalitní zákaznická podpora. Jen 6 % se rozhoduje podle ceny.“  

René Klčo, obchodní manažer pro cloud, Microsoft

Průkopníci rostli 
v posledních 

3 letech o 15 % 
rychleji než ostatní.

Dvě třetiny používají 
mobilní zařízení 

a sociální sítě.

2x více průkopníků 
potvrzuje, že nové 

technologie výrazně 
zvyšují jejich inovační 

schopnosti.

Průkopníci 6x častěji 
oslovují zákazníky 

na zahraničních 
trzích.

90 % průkopníků 
uvedlo, že 

technologie jsou 
důležité pro jejich 

budoucnost.

5x více průkopníků 
používá nové 

technologie jako 
první.

Dvě třetiny 
průkopníků uvedly, 

že díky technologiím 
mají spokojenější 

zákazníky.

Dvě třetiny potvrdily, 
že díky technologiím 
zvyšují tržby i zisk 

a vytvářejí více 
pracovních míst.

Cloud je poskytování služeb či programů uložených 
na serverech poskytovatele, k nimž zákazník (uživatel) 
přistupuje na dálku a v zásadě odkudkoliv. Uživatelé 
cloudu typicky neplatí za vlastní technologie, tj. 
za nákup hardwaru a softwaru, ale za jeho užití. 
Platí tak pouze v té míře, v níž cloudové technologie 
používají. 

•  Když chcete expandovat na zahraniční trhy.
•  Když chcete využít dovedností a znalostí lidí, kteří 

k vám nemohou dojíždět. 
•  Když potřebujete více a lépe komunikovat se 

zákazníky a vědět, co potřebují. 
•  Když máte sezónní byznys či musíte pružně reagovat 

na výkyvy v poptávce.
•  Když objemy vašich dat rostou. 
•  Když chcete bezpečně uložit své informace. 
•  Když chcete zvýšit flexibilitu zaměstnanců a umožnit 

jim zlepšit soulad mezi prací s osobním životem.

•  Protože nemusíte investovat do nákupu robustních 
technologií, ale platíte pouze v té míře, v níž tu či onu 
technologii používáte.

•  Protože díky tomu můžete použít nástroje, které dosud 
byly přístupné jen velkým firmám.

•  Protože můžete sdílet informace a komunikovat se 
všemi zaměstnanci, zákazníky a obchodními partnery 
kdykoli a odkudkoli.

•  Protože vždy máte nejnovější verzi programů a aplikací.

•  Ano – data v datacentrech jsou mnohem lépe 
chráněna než v běžné firmě a pravidelně zálohována. 

•  Ano – umožní vám výrazně rychlejší obnovu 
podnikání při přírodních a jiných katastrofách.

•  Ano – k vašim datům nemá bez vašeho vědomí nikdo 
přístup a veškeré přenosy jsou šifrovány.

Co je cloud?

Kdy se hodí?

Proč cloud?

Je bezpečný?

Při výběru dodavatele cloudu byste si měli odpovědět zejména na tyto otázky:
•  Jaká práva k mým datům má dodavatel a jak s nimi smí nakládat?
•  Chci, aby dodavatel používal moje informace pro své obchodní účely? 
•  Jak poskytované služby navazují na vaše stávající IT?
•  Má dodavatel zkušenosti s oběma prostředími, tj. zná online (cloudové) služby i tradiční IT řešení? 
•  Kde (v jaké zemi) budou má data uložena (EU vs. jiné jurisdikce)?
•  Jsou služby v souladu s legislativou EU a ČR (např. o ochraně osobních údajů)?
•  Má dodavatel dostatečně širokou síť lokálních servisních partnerů?
•  Jak snadno a rychle lze ze smluvního vztahu odejít? 

Jak vybrat?

Firmy, které rostou rychleji než ostatní, používají moderní technologie:


