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Rozsah a ciele projektu

• Názov: i.do / Integrated Digital Office

• Rozsah: 1400 užívateľov VW Slovakia Bratislava, 
200  PC VW Slovakia Martin.

• Cieľ:

• Migrácia pracovných staníc z XP na Win7 a Office 2010

• Podpora komunikácie pre technickú časť projektu.

• Budovanie dôvery a spolupráce s užívateľmi zapojenými 
do projektu.
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Cieľové skupiny/ 

formy komunikácie

• One-to-many / VW 
Slovakia
– Stránka SharePoint
– E-mail
– Hotline/telefón, e-mail
– Migration Team Center
– SVET BLESK, infokiosk

• One-to-few / Oddelenie
– E-mail, stretnutia s 

manažérmi oddelení

• One-to-one  / Užívateľ
– Osobný kontakt/telefón, 

stretnutie

SharePoint, 
E-mail, Hotline, 

int. PR

E-mail/oddelenie
stretnutie 

s manažérom

Osobný 
kontakt 

s užívateľom

3



PR spolupráca s VW Slovakia

Interné PR

Cieľ: presvedčiť užívateľov, že

• IT zjednodušujú ich prácu,

• Svet IT nie je oddelený od ich práce, ale je jej 
súčasťou,

• Ľudia pracujúci v IT sú otvorení komunikovať 
“jazykom užívateľa”,

• IT môže zábavné.
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Internal PR - Informovanie užívateľov o priebehu projektu
• Stránka Sharepoint

• direct mailing

• infokiosk

• screensaver (aktualizovaný)

• SVETBLESK

• Brožúra Tipov a trikov W7 a MS Office 2010
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PR spolupráca s VW Slovakia



Stránka SharePoint

• Informácie o projekte i.do

• Proces migrácie

• Výhody nového i.do Client
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• Migračný tím, podpora
• Harmonogram
• Vzdelávacie materiály vr. E-brožúra Office 2010

Jednoduché na 
zapamätanie: 

http://idosk
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• Migration Team Center - kontaktné 
miesto

• E-mail, telefón, vizitky

Kontakt s užívateľmi

• Identifikácia podporného tímu

• „Balíček prvého kontaktu “ –
vizitka, stojan, pero, brožúra



Proces migrácie

MT – Migration Team

 

 

 

 

 

  NEWSLETTER | Máj 2012 
 

 

  

  

          

 
   Klient i.do 
  

 

Informácie o 
projekte.  
___________________ 
 
HOTLINE  Migračný 
tím BSP. 

 

 

    

  

 

  

Blíži sa migrácia na Windows 7 a 

Microsoft Office 2010  
 

Dovoľte aby sme Vás informovali, že do konca 
roka 2012 bude v závode Volkswagen Slovakia 
prebiehať nasadenie nového operačného 
systému a novej  
sady kancelárskych nástrojov - migrácia, pod 
názvom i.do.it.my.VWay.   

 

 

  Rýchlo spoľahlivo, bezpečne až do cieľa.... 
 

 

  

 

Urobíme všetko pre to, aby ste migráciou preplávali rýchlo, spoľahlivo a bezpečne.  

Bližšie informácie o priebehu plavby Vás budeme informovať na tejto stránke, v e -
mailoch ako aj na iných miestach v závode Volkswagen Slovakia, ktoré určite 
neprehliadnete. 
Migráciu bude prevádzať špecializovaný tím, ktorý Vám bude k dispozícii pre 
akékoľvek otázky. 
O blížiacim sa termíne migrácie na Vašom oddelení Vás budeme bližšie informovať 
e-mailom. 
Veríme, že nový operačný systém a Microsoft Office 2010 bude zmenou, ktorá Vám 
ušetrí čas a zjednoduší prácu. 
  
Môžete sa spoľahnúť, že o vaše dáta a počítač sa postaráme, akoby boli naše 
vlastné. :)   
  
Migračný tím BSP 

ellentesque sit amet quam eget lorem consequat tempus. Aenean pharetra, nibh sed 

adipiscing dignissim, diam quam congue lacus, sed ultrices enim ipsum sed justo. 
Nullam ut ante sed nibh mattis pellentesque. Suspendisse elit. Morbi feugiat. Sed vel 

ligula. 

  



Ďalší podporný materiál

• Tričká
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• Poháre - odmena za aktivitu 
v projekte  



Spätná väzba / prieskum

Úplne súhlasím Viac menej súhlasím Čiastočne súhlasím Čiastočne nesúhlasím Nesúhlasím

• Interný nástroj 

• Otázky
1. So spoluprácou s migračným tímom som spokojný. 

2. Servis bol poskytnutý profesionálne.

3. So zaškolením som bol spokojný.
4. Všetky dohodnuté termíny boli dodržané.

• Meranie spokojnosti
– 5 bodová stupnica
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Príprava projektu

Vstupné požiadavky bez ohľadu na veľkosť 
firmy:

1. minimálne náklady,

2. minimálne výpadky služby a 

3. akceptácia nového prostredia užívateľmi. 



• Nasadenie špecialistov pre zapracovanie 
reálnych podmienok do návrhu riešenia.

• Výstup z pilotu projektu:

• pokračovanie projektu so zapracovanými 
skúsenosťami z pilotného nasadenie,

• ukončenie projektu.

Pilot projektu



• Dôraz na:

• udržanie kvality,

• sledovanie spokojnosti užívateľov, 

• rýchlosť nasadenia
– minimalizácia nákladov na udržiavanie a kooperáciu dvoch 

generácií OS,

– minimalizácia vplyvu zmeny prostredia.

Roll-out



• Porovnanie výsledku s očakávaniami

• Plánovanie ďalšieho rozvoja IS s ohľadom na 
výstupy z projektu migrácie

Vyhodnotenie
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Vyberte si dodávateľa

• ktorý má skúsenosti s migráciami vo veľkých 
organizáciách,

• ktorý má dostatočný počet kvalitných, 
certifikovaných zamestnancov,

• ktorý má dostatočné kapacity na vývoj 
aplikácií,

• ktorý Vám pomôže so starostlivosťou o 
koncových používateľov.
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Kontakty

• Technické oto.vokal@bsp.sk

• Organizačné monika.melisova@bsp.sk

• Obchodné marian.skalicky@bsp.sk
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Ďakujem Vám za pozornosť.
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