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Spojené Království
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Ness

Maďarsko
Budapešť

Zaměření 
na CEE 
region

Globální systémový integrátor
CEE Globálně

Obrat ($M) 105+ 700+

Zaměstnanci 650+ 7000

Více než 20 let na trhu

Více než 250 aktivních zákazníků v oblasti CEE
Více než  85 % zákazníků využívá našich služeb dlouhodobě, nebo 
opakovaně (průměrná doba spolupráce je 8 let)

Dodáváme významným mezinárodním skupinám
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Barrandov Studio

Jedno z největších a nejstarších 
filmových studií v Evropě

● 80-letá historie

● více než 2500 českých a zahraničních filmů

● základna pro tvorbu filmové a televizní reklamy 

Produkční centrum českého filmového průmyslu

Unikátní know-how a moderní technologie

Majoritní vlastník: MORAVIA STEEL a.s.

Tradiční centrum filmového průmyslu
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Motivace pro přechod na Office 365

Upgrade na
Exchange Server 2013

• Nejvyšší TCO
• Nízké SLA

Google Apps
• Nekompatibilita formátů

Microsoft Office ->
zachování desktopového
balíku Office (vyšší TCO)

• Přeškolení uživatelů
Office 365

• Nejnižší TCO
• Podpora požadovaných 

formátů Office
• Menší nároky na školení

uživatelů

�

�

�
Problémy a rizika 
původního řešení

• Ukončení podpory Exchange 
Server 2003

• Zastaralá HW a SW 
infrastruktura

• Omezená kapacita úložiště

• Vysoké náklady na licence 
Microsoft Office

• Ukončení podpory Exchange 
Server 2003

• Zastaralá HW a SW 
infrastruktura

• Omezená kapacita úložiště

• Vysoké náklady na licence 
Microsoft Office
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Jak znělo zadání?

Zadání pro dodavatele

• Návrh řešení

• Migrace schránek z Exchange Server 
2003 na Exchange Online

• Odesílání pošty z tiskáren a 
obchodních aplikací

• Zachování jednotné správy 
uživatelů v Active Directory

• Nasazení služby SharePoint Online 
(OneDrive Pro/osobní weby)

• Školení administrátorů

• Školení uživatelů

• Návrh řešení

• Migrace schránek z Exchange Server 
2003 na Exchange Online

• Odesílání pošty z tiskáren a 
obchodních aplikací

• Zachování jednotné správy 
uživatelů v Active Directory

• Nasazení služby SharePoint Online 
(OneDrive Pro/osobní weby)

• Školení administrátorů

• Školení uživatelů

Součinnost zákazníka

• Nastavení síťových prostupů

• Nastavení „RPC over HTTP“ na 
starém serveru

• Příprava koncových zařízení

• Ověření výsledků migrace a testování 
v rámci pilotního provozu

• Nastavení síťových prostupů

• Nastavení „RPC over HTTP“ na 
starém serveru

• Příprava koncových zařízení

• Ověření výsledků migrace a testování 
v rámci pilotního provozu



www.ness.com/cz Svět nemusí být složitý.6

Migrace Exchange Server 2003

Zvolená metoda: „Cutover“
● Migrační dávka nastavená v EAC

● Iniciální migrace
► Aut. založení účtů

► Migrace schránek

● Inkrementální migrace 1/24 h

Průběh migrace:
● Rychlost iniciální migrace: cca 13 GB/h

● Noční inkrementální migrace
po dobu pilotního provozu
► Možnost opakovaného ověření výsledků

► Školení uživatelů „na živých datech“

● Ruční migrace veřejných složek
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Nasazení „IIS SMTP Relay“
Základní varianty odesílání pošty ze zařízení a obchodních aplikací

A) Přímé odesílání pošty z „chytrých“ zařízení

• Zařízení / aplikace 
podporuje TLS a
autentizaci

B) Odesílání přes IIS SMTP Relay

• Zařízení / aplikace 
nepodporuje TLS nebo
autentizaci

• Přímé odeslání přes 
smtp.office365.com 

• Zabezpečení TLS
• Autentizace 

uživatelského účtu

• Odeslání na lokální 
SMTP server (port 25)

• Nezabezpečená 
komunikace

• Řízení přístupu k SMTP Relay z 
LAN

• Restrikce na IP adresy
• Autentizace / 

anonymní přístup

• Zabezpečení TLS
• Autentizace

• Uživatelský účet
• IP adresa / certifikát

serveru
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Jednotná správa uživatelů
Služba Windows Azure Active Directory Synchronization (WAADS)

A) Oddělená správa AD a Office 365 B) Synchronizace AD službou WAADS

• Admin spravuje 
účty v AD

• Uživatel se 
přihlašuje stejným 
jménem / heslem

• Admin spravuje 
účty v AD

• Uživatel se 
přihlašuje stejným 
jménem / heslem

• Admin spravuje 
účty odděleně v AD 
i Office 365

• Uživatel se 
přihlašuje jiným 
jménem / heslem

• Admin spravuje 
účty odděleně v AD 
i Office 365

• Uživatel se 
přihlašuje jiným 
jménem / heslem
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SharePoint Online – OneDrive Pro / osobní weby

Problém: Uživatelé v plánu K1 nemají k dispozici OneDrive Pro.
• Chybí „osobní“ úložiště dokumentů
• K dispozici pouze týmový web
• Odlišné pracovní postupy pro K1 a ostatní uživatele

• Všichni uživatelé vidí 
v hlavní menu Týmový web

• Dynamický odkaz na TW 
(dle licence přihlášeného uživatele)

• Šablona osobního webu pro K1 uživatele
(vzhled „jako OneDrive Pro“)

• Osobní dokumenty –
čerpání kvóty úložiště SharePoint Online

PowerShell skript pro správu 
osobních webů K1 uživatelů:
• Vytváření / mazání webů
• Nastavení přístupových práv
• Hromadné operace
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Jak probíhala implementace?

Plánování a příprava
(2 týdny)
Plánování a příprava
(2 týdny)

• Zpracování a 
revize Návrhu 
řešení

• Příprava starého 
Exchange Server 
2003

• Příprava AD

• Příprava 
infrastruktury pro 
nasazení WAADS 
a IIS SMTP relay

• Síťové prostupy ...

Pilotní provoz
(2 týdny)
Pilotní provoz
(2 týdny)

• Iniciální a 
průběžné migrace 
schránek

• Ověření výsledků 
migrace

• Nasazení WAADS 
a ověření 
funkčnosti

• Školení uživatelů

GO LIVE 
(Pá – Ne)
GO LIVE 
(Pá – Ne)

• Změna MX 
záznamů a 
konfigurace 
Autodiscovery

• Finální 
inkrementální 
migrace

• Ověření 
funkčnosti 
WAADS a 
dočištění dat v AD

Zesílená podpora
(2 týdny)
Zesílená podpora
(2 týdny)

• Podpora při 
konfiguraci 
koncových 
zařízení

• Školení 
administrátorů

• Přizpůsobení a 
nasazení 
osobních webů 
K1

• Doba realizace: 6 týdnů
• Výrazné časové rezervy

• Důraz na přípravu koncových uživatelů
• Snaha o zachování max. dostupnosti služby

• Školení uživatelů na “živých datech“ a 
pod „doménovým jménem/heslem”

Podpora po GO LIVE –
pouze nekritické technické problémy:
• Chybějící aktualizace na některých 

starých stanicích (Windows XP)
• ‚Warning’ při běhu WAADS (kolize 

jmen starých skupin v AD) ...
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Jak projekt implementace dopadl?

„Jen jsme měli trochu obavy ze samotného přechodu, ale 
odborníci z Nessu provedli vše velmi rychle a bez jakéhokoliv 
narušení provozu studia či výpadku, který by naši zaměstnanci 
mohli zaznamenat.“

Ing. Arch. Martina Studničková
Ředitelka provozu

Citace z tiskové zprávy:
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Otázky a odpovědi
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Děkuji za pozornost
E-mail: petr.dolezal@ness.com


