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Představení BoldBrick

Proč řídit SharePoint?
Co je to ta governance?
Jak mi s tím pomůže DMSX?



Představení



� Pomáháme firmám organizovat dokumenty, 
automatizovat procesy a spolupracovat v týmech

� Vyvíjíme vlastní produkty i řešení na míru
� Specializujeme se na Microsoft SharePoint, 

Windows Azure a Office 365



Proč?



Potřebujeme zkrotit 
obrovskou míru volnosti 
a zamezit chaosu

DMSX unifikuje SharePoint pro různé skupiny uživatelů, 
zajišťuje řízení a pořádek





Chaos nebo pořádek?



Speciální weby Projekty

Business aplikace Spolupráce (ad hoc) Útvary

Homepage

Chaos nebo pořádek?



Agendy a pracovní prostory
• Vznikají postupně
• Mají předdefinovanou strukturu
• Mají svůj životní cyklus
• Pracují s nimi týmy i nadřízení
• Podléhají změnám v dlouhém čase





Pozor, je tu změna!
Tohle v agendě nebylo. Co teď s tím?



Máte změny pod kontrolou?

Ahoj, jsem Franta, 
tvůj SharePointista



Franta nemá lehký život…

Potřebujeme 
změnit procesy



Franta nemá lehký život…

Chtěli bychom 
přidat funkci…



Franta nemá lehký život…

Nový zákon má 
zásadní dopady



Franta nemá lehký život…

3 nové role, Eva 
má jinou pozici, 

změnit práva 
externistů



Franta nemá lehký život…

Zavádíme nový 
produkt, zítra!



…hrdě vydrží, až…



… přichází matka všech změn

2. 1. 2015

REORGANIZACÉÉÉ!!!



Governance



Stupně řízení SharePointu

Neřízené

Na papíře

Ad hoc 
nástroje

Automatické 
nástroje

DMSX



Pohledy na governance

Business Operations IT

DMSX



Komplexita vs. řízení agend

Jedna instance Více instancí

Žádná business logika

Komplexní business logika

Dobře vyvinuté

Dobře řízené

DMSX



Co přináší DMSX



DMSX pomáhá lépe 
využívat firemní data 
a tím snižovat náklady

“Unstructured content represents as much as eighty 
percent of an organization‘s total information assets.”
— Darin Stewart, 05/2013, Research Director, Gartner



Hlavní přínosy
• Sjednocuje taxonomie webů
• Řídí práva podle organizační struktury
• Respektuje životní cyklus obsahu
• Synchronizuje metadata
• Zjednodušuje procesy a workflow



Zakládá weby a unifikuje jejich strukturu



Zajišťuje konzistenci a rozvoj v čase



Unifikuje strukturu jednotlivých typů webů



Automatizuje správu oprávnění



Odolává organizačním změnám



Umožní vašemu ERP/CRM řídit DMS



newcustomer@boldbrick.com


