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Příručka pro plánování automatizovaného 
přechodu 

Úvod 
Microsoft Dynamics CRM Online je cloudové řešení pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) od 

společnosti Microsoft.  Od roku 2007, kdy společnost Microsoft uvedla Microsoft Dynamics CRM 

Online na trh, významně rozšířila svoje portfolio cloudových služeb o Office 365, což je sada 

kancelářských aplikací.  Silnější zaměření společnosti Microsoft na cloud dalo vzniknout nové 

infrastruktuře, kterou teď Microsoft Dynamics CRM Online může využívat ve prospěch svých 

zákazníků. 

19. července 2012 přešla služba Microsoft Dynamics CRM Online na novou platformu portálu pro 

správu a fakturaci, označovanou jako prostředí služeb Microsoft Online Services.  Účelem 

tohoto prostředí je zefektivnit a vylepšit uživatelské prostředí všech online služeb od společnosti 

Microsoft.  Umožňuje zákazníkům správu předplatného Microsoft Dynamics CRM Online a Office 

365 z jednoho místa a navíc zajišťuje vylepšené dodržování předpisů a oborových standardů. 

Zákazníci, kteří si předplatné vytvořili pomocí Microsoft Dynamics CRM Online, používali před 

zavedením tohoto prostředí jiný portál pro správu a fakturační platformu.  Pro účely tohoto 

dokumentu se tato zastaralá platforma bude označovat jako CTP (Commerce Transaction 

Platform). 

Platforma CTP bude odstavena v prvním čtvrtletí roku 2014 a zákazníci budou převedeni do 

prostředí služeb Microsoft Online Services.  Během tohoto přechodu budou učiněna veškerá 

opatření, aby byl dopad na zákazníky co nejmenší. Zároveň je důležité zmínit, že přechod 

Microsoft Dynamics CRM Online do nového prostředí pro správu je bezprecedentní a s největší 

pravděpodobností se nebude opakovat.  Faktorem, který stojí za tímto přechodem, je širší 

zaměření společnosti Microsoft na cloud.  Společnost Microsoft si upřímně váží toho, že chápete 

nutnost provedení nezbytných změn, které umožní lépe plnit potřeby zákazníků v oblasti služeb 

a zařízení. 

Celý proces jsme pečlivě navrhli tak, aby byl váš přechod do prostředí služeb Microsoft Online 

Services snadný a bezproblémový.  Tato příručka vás tímto přechodem provede a pomůže vám 

zodpovědět dotazy, které můžete mít k prostředí služeb Microsoft Online Services. 

Výhody přechodu do nového prostředí 

Nové prostředí představuje významnou investici ze strany společnosti Microsoft, jejímž cílem je 

zjednodušit používání a vylepšit prostředí všech online služeb společnosti Microsoft.  Je přímou 

odpovědí na stále rostoucí důležitost, jakou naši zákazníci přikládají cloudovým službám.  Kromě 

možnosti sloučení prostředí pro správu předplatného Microsoft Dynamics CRM Online a Office 

365 přináší přechod na nové prostředí celou řadu dalších výhod. 
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Výhody pro zákazníky po provedení přechodu 

 Zákazníci si můžou zkontrolovat nákupy a provádět správu účtu předplatného služeb 

Microsoft Dynamics CRM Online a Office 365 na jednom místě. 

 Nová platforma nabízí lepší dodržování následujících oborových standardů v oblasti ochrany 

osobních údajů a zabezpečení: SAS 70 (SSAE 16) typu II, HIPAA a pravidla Safe Harbor pro 

EU. 

 Zákazníci začnou místo ověřovacích přihlašovacích údajů Live ID (např. 

adresa@example.com) používat cloudové přihlašovací údaje vycházející z ID organizace ve 

službě Microsoft Dynamics CRM Online, nebo svá vlastní ID federovaná ze služby Active 

Directory v podniku. 

 Zákazníci používající federovaná ID budou moci využít jednotné přihlašování ke službě 

Microsoft Dynamics CRM Online. 

 Zákazníci dostanou jednu fakturu, když si online služby společnosti Microsoft koupí společně.  

 Pro novou platformu budou exkluzivně zpřístupněny nové komerční nabídky související 

s prostředím služeb Microsoft Online Services. 

 Centrum zabezpečení pro Microsoft Dynamics CRM Online bude nabízet podrobné 

informace o postupech, jakými služby Microsoft Dynamics CRM Online zajišťují ochranu 

osobních údajů a zabezpečení. 

Výhody pro správce po provedení přechodu 

 Díky jednotnému a přehlednějšímu prostředí usnadňuje nový portál správu všech 

předplatných služeb Microsoft Online Services z jednoho místa a získání přístupu k novým 

cloudovým funkcím.  

 Možnost zřízení služeb Microsoft Dynamics CRM Online a Office 365 z jednoho portálu. 

 Možnost sloučit několik organizací aplikace Microsoft Dynamics CRM do jednoho 

předplatného. 

 Přístup k fakturaci všech služeb Microsoft Online Services z jednoho portálu. 

 Přístup k řídicímu panelu stavu služeb. 

Výhody pro uživatele po provedení přechodu 

 Uživatelé se můžou k Microsoft Dynamics CRM bezproblémově přihlašovat pomocí svých 

podnikových uživatelských jmen a hesel (nebo identity). 

Pro koho je tato příručka určena 

Tato příručka je určena pro:  

 Správce Microsoft Dynamics CRM Online, kteří se momentálně starají o aktivní předplatné 

Microsoft Dynamics CRM Online pomocí účtu Live ID 

 Koncové uživatele a vývojáře, které může tento přechod také ovlivnit 
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Co je obsahem této příručky 

Tady je stručný přehled oddílů, které najdete v této příručce: 

 Přehled přechodu 

 Zodpovědnosti při přechodu 

 Důsledky pro předplatné a licence 

 Kroky přechodu 

 Práce v prostředí služeb Microsoft Online Services 

 Přílohy 

Verze příručky k přechodu a váš názor 

Protože společnost Microsoft proces přechodu stále vylepšuje a zdokonaluje, může tato příručka 

doznat změn.  Než začnete provádět nějaké kroky na základě informací v tomto dokumentu, je 

důležité, abyste zkontrolovali aktualizované verze této příručky v Centru zabezpečení na adrese 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=294177. 

Vaše názory jsou pro nás důležité, proto čtenáře pobízíme, aby svoje názory na tuto příručku 

a proces přechodu posílali na adresu CRMOLTransition@microsoft.com. 

Přehled přechodu 
Tato příručka popisuje automatizovaný přechod aplikace Microsoft Dynamics CRM Online do 

prostředí služeb Microsoft Online Services.  Před přechodem obdržíte e-mailem oznámení 

o nadcházejícím přechodu.  Kromě toho se na domovské stránce správy aplikace Microsoft 

Dynamics CRM zobrazí pokyny k zahájení přechodu.  Jakmile přechod odsouhlasíte přijetím práv 

k používání popsaných ve smlouvě MOSA (Microsoft Online Subscription Agreement), začne se 

přechod realizovat podle plánu a obdržíte další oznámení a připomenutí ohledně data přechodu.  

Po dokončení přechodu dostanou všichni uživatelé Microsoft Dynamics CRM Online nová 

přihlašovací uživatelská jména a dočasná hesla pro přístup k Microsoft Dynamics CRM Online. 

Je důležité, aby vaši uživatelé této změně porozuměli. 

Přechod se odehrává na back-end serverech.  Je proto navržený tak, aby měl minimální dopad 

na vás a především na koncové uživatele aplikace CRM Online. O přechodu byste měli vědět 

následující důležité informace:  

 Společnost Microsoft navrhla přechod tak, aby nedošlo k přerušení služby.  Během přechodu 

nebude společnost Microsoft fyzicky přesunovat vaši aplikaci ani data.  Vaše organizace 

Microsoft Dynamics CRM zůstane před přechodem i po něm na stejné fyzické infrastruktuře 

(např. skupině škálování). Přechod se zaměřuje výhradně na implementaci nového 

ověřovacího mechanismu a portálu pro správu.  Aby byl zajištěn nepřerušený provoz, budou 

během přechodu i po něm fungovat jak nová, tak stará uživatelská jména a dočasná hesla. 

 Dostupnost služby ani funkce aplikace se nijak nezmění. Tento přechod není upgradem 

funkčnosti aplikace Microsoft Dynamics CRM Online ani fyzické infrastruktury, na které vaše 

organizace běží. Po přechodu proto můžete očekávat stejnou úroveň dostupnosti 

a funkčnosti služby jako před přechodem. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=294177
mailto:CRMOLTransition@microsoft.com
http://www.microsoft.com/global/en-us/office365/RenderingAssets/mosa/MOSA2011Agr(NA)(ENG)(Apr2012)(HTML).htm
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 Váš odkaz pro přístup k Microsoft Dynamics CRM Online se v důsledku přechodu nezmění. 

Adresa URL (např. https://contoso.crm.dynamics.com), kterou používáte pro přístup ke své 

organizaci Microsoft Dynamics CRM, zůstane po přechodu stejná. 

Navíc je důležité, abyste se prostudováním právních omezení a kontrolního seznamu 

připravili na klíčové změny, které vaše organizace v důsledku tohoto přechodu dozná. 

Přechod vašeho předplatného do prostředí služeb Microsoft Online Services není totéž 

co aktualizace služby Microsoft Dynamics CRM Online. Přechod předplatného se provádí 

jen jednou a týká se fakturační platformy. Aktualizace služby se vydávají průběžně 

a týkají se funkcí a možností, které jsou dostupné v aplikaci CRM Online. Další informace 

o aktualizacích služby najdete v části Připravte se na novou verzi. 

Zodpovědnosti při přechodu 

Zákazník 

Pro zajištění bezproblémového přechodu byste si měli pečlivě prostudovat tuto příručku, která 

vám pomůže přechodu plně porozumět a zjistit, co bude znamenat pro vaši organizaci. Navíc 

byste měli: 

 Získat další informace o přechodu prostudováním právních omezení a nejčastějších dotazů 

k přechodu. 

 Projít kontrolní seznamy před přechodem a po přechodu. Pečlivé prostudování těchto 

seznamů je důležité, pokud si chcete zajistit úspěšný přechod a vyhnout se omezení funkcí. 

 Vyjádřit souhlas se smlouvou MOSA (Microsoft Online Services Agreement).  

 Informovat koncové uživatele a vysvětlit jim, co pro ně bude tento přechod znamenat.  

 Ověřit úspěšnost přechodu pomocí kontrolních seznamů před přechodem a po přechodu.  

Microsoft 

Společnost Microsoft zodpovídá za naplánování a provedení přechodu. Úkolem společnosti 

Microsoft konkrétně bude: 

 Zřídit v prostředí služeb Microsoft Online Services vaše předplatné pomocí údajů 

o existujících licencích, fakturaci a uživatelích. 

 Oznámit vám plán přechodu a podrobně vás informovat o přechodu a jeho aktuálním stavu. 

 Poskytnout vám šablonu e-mailu, kterou rozešlete koncovým uživatelům, abyste je 

informovali o tomto přechodu.  

 Poskytnout uživatelům nová přihlašovací uživatelská jména a dočasná hesla spolu 

s relevantními informacemi. 

 Informovat vašeho preferovaného partnera o stavu vašeho přechodu a převést informace 

o tomto partnerovi do vašeho předplatného v prostředí služeb Microsoft Online Services. 

Poznámka:  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=294188
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=293712
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/en-us/Dynamics-CRM-Upcoming-Release-Information.aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=294188
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=293711
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=293712
http://www.microsoft.com/global/en-us/office365/RenderingAssets/mosa/MOSA2011Agr(NA)(ENG)(Apr2012)(HTML).htm
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=293712
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Důsledky pro předplatné a licence 
Předplatné vaší licence se během přechodu převede a aktivuje v prostředí služeb Microsoft 

Online Services.  Podle toho, jaký typ předplatného máte, dojde při přechodu v určitých 

případech ke změně některých podrobností předplatného.  Seznam změn předplatného a licencí, 

ke kterým může v důsledku tohoto přechodu dojít, najdete dole.  

1. Po dokončení přechodu obdržíte od služeb Office 365 e-mail o vytvoření nového 

předplatného, který vám oznámí, že v prostředí služeb Microsoft Online Services bylo 

vytvořeno vaše předplatné. 

 
 

Příklad e-mailu od služeb Office 365, který informuje o novém předplatném 

  

2. Po vytvoření vašeho předplatného v prostředí služeb Microsoft Online Services se zruší vaše 

organizace Microsoft Dynamics CRM Online na platformě CTP.  

3. Společnost Microsoft automaticky nastaví platební podmínky pro nové předplatné tak, aby 

byly stejné jako u stávajícího předplatného.  V určitých případech může u fakturace dojít ke 

změnám kvůli dodatečnému úložišti, změnám DPH nebo rozdílům ve výpočtech s použitím 

směnných kurzů.  Úplný seznam možných změn fakturace, ke kterým může po přechodu 

dojít, najdete v právních omezeních. 

4. Společnost Microsoft převede vaše fakturační údaje do prostředí služeb Microsoft Online 

Services, přičemž k historii fakturace budete mít nadále přístup.  Historii fakturace za 

fakturační období před přechodem najdete na této adrese: https://commerce.microsoft.com.  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=294188
https://commerce.microsoft.com/
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Pokud se potřebujete dostat k historii fakturace za jakékoli období po datu přechodu, vyberte 

možnost „fakturace“ na stránce Licencování v centru pro správu služeb Office 365. 

5. Po přechodu do prostředí služeb Microsoft Online Services se může změnit časový 

harmonogram vašeho fakturačního cyklu.  Na platformě CTP probíhá fakturace zpětně, 

zatímco v prostředí služeb Microsoft Online Services předem.  Po přechodu proto můžete 

obdržet dvě faktury – poslední fakturu od platformy CTP za předplatné pro předchozí měsíc 

a první fakturu od prostředí služeb Microsoft Online Services za předplatné pro aktuální 

měsíc.  I když tyto dvě faktury můžete dostat krátce po sobě, nebudete fakturováni dvakrát za 

stejný měsíc.  Pokud se domníváte, že v důsledku přechodu došlo k chybě fakturace, obraťte 

se prosím na fakturační podporu služeb Microsoft Office 365. 

6. Cena za doplňky (například za dodatečné úložiště) se po přechodu nezmění. Konkrétně 

dodatečné úložiště vám kvůli technickým omezením platformy CTP nemuselo být účtováno.  

V prostředí služeb Microsoft Online Services vás společnost Microsoft bude správně 

fakturovat za všechny doplňky včetně dodatečného úložiště.  

Pokud máte další dotazy k předplatnému, licencím nebo fakturaci, můžete kontaktovat podporu 

pro Microsoft Dynamics CRM Online.  Další informace o fakturaci najdete taky v nejčastějších 

dotazech k přechodu a v právních omezeních. 

Kroky přechodu 

Přehled přechodu 

Tento oddíl obsahuje přehled kroků přechodu.  Každý z těchto kroků je popsaný v následujících 

oddílech. 

1. Obdržení oznámení o přechodu – společnost Microsoft pošle správcům Microsoft 

Dynamics CRM Online oznámení s upozorněním na nadcházející přechod.  

2. Prostudování materiálů k přechodu – prostudováním materiálů v této příručce a v Centru 

pro přechod, včetně kontrolních seznamů před přechodem a po přechodu, se seznamte 

s procesem přechodu a prostředím služeb Microsoft Online Services. Pečlivé prostudování 

těchto kontrolních seznamů je důležité, pokud si chcete zajistit úspěšný přechod a vyhnout 

se omezení funkcí. 

3. Zahájení přechodu – správce fakturace přechod zahájí tím, že spustí Průvodce přechodem.  

Průvodce přechodem je dostupný potom, co budete vyzváni k přihlášení do Microsoft 

Dynamics CRM Online. 

4. Výběr názvu domény – váš název domény představuje jeden ze způsobů vaší identifikace 

v prostředí služeb Microsoft Online Services a je součástí všech vašich uživatelských jmen.  

V jednom z kroků Průvodce přechodem vám společnost Microsoft navrhne název domény 

pro vaši organizaci, ale můžete si vytvořit svůj vlastní název.  

5. Vyjádření souhlasu s podmínkami používání – před přechodem musí správce fakturace 

v jednom z kroků Průvodce přechodem vyjádřit souhlas se smlouvou MOSA (Microsoft 

Online Services Agreement). Smlouva MOSA je smlouva mezi vámi a společností Microsoft, 

která popisuje vaše práva na používání služeb a softwaru Microsoft Online Services. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=278814
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=242313
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=242313
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=293711
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=293711
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=294188
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=294177
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=294177
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=293712
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6. Informování vašich uživatelů – je důležité informovat o přechodu vaše koncové uživatele, 

aby věděli, jaký na ně bude mít dopad. Po přechodu se uživatelé budou muset přihlašovat 

s použitím nových uživatelských jmen a hesel. 

7. Přechod – v naplánovaný den převede společnost Microsoft vaše předplatné do prostředí 

služeb Microsoft Online Services.  Společnost Microsoft vám pošle připomenutí a oznámení 

o dokončení.  

8. Přihlášení pomocí nových uživatelských jmen a hesel pro uživatele a správce – po 

převedení předplatného by se vaši uživatelé měli přihlásit pomocí nových uživatelských jmen 

a dočasných hesel.  

9. Ověření přechodu – v posledním kroku byste měli přechod ověřit tak, že si projdete 

kontrolní seznam po přechodu, který je dostupný v Centru pro přechod. 

10. Kontrola následných e-mailů a odeslání názorů – po přechodu obdržíte od společnosti 

Microsoft následné e-maily s důležitými připomenutími a žádostí o odeslání názorů.  

Vývojový diagram přechodu 

Vývojový diagram přechodu znázorňuje kroky, které jsou potřeba k zajištění bezproblémového 

přechodu do prostředí služeb Microsoft Online Services.  

 
 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=293712
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=294177
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Vývojový diagram přechodu 

  

Časová osa přechodu 

První oznámení o přechodu obdržíte přibližně 30 až 60 dnů před naplánovaným přechodem.  

Jakmile dostanete plán přechodu, provede vás nástroj pro automatizovaný přechod (Průvodce 

přechodem) od společnosti Microsoft kroky, které budete muset provést, aby byl přechod 

úspěšný. Tyto kroky jsou podrobně vysvětleny v oddílu „Kroky přechodu“ v této příručce. Na 

následujícím obrázku je znázorněný příklad plánu s vyznačenými kroky před přechodem a po 

přechodu, které budete muset provést. 

 
 

 

Příklad časové osy přechodu 

Společnost Microsoft se pokusí plán vašeho přechodu oddělit od plánu podzimní 

aktualizace pro rok 2013. Pokud máte jakékoli dotazy k plánování, obraťte se prosím na 

podporu pro Microsoft Dynamics CRM Online. 

  

Kroky přechodu – podrobný popis 

1. Oznámení o přechodu 

Jakmile nastane čas k zahájení přechodu, pošle vám společnost Microsoft e-mailové oznámení 

s plánem vašeho přechodu.  Oznámení s plánem vašeho přechodu dostane také váš preferovaný 

partner. Kromě toho se objeví upozornění na domovské stránce vašeho správce Microsoft 

Dynamics CRM Online v nabídce pro správu předplatného na řídicím panelu nastavení pro 

správu.  

Poznámka:  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=242313
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Příklady oznámení o přechodu odeslaných správcům v rámci aplikace 

  

Pokud byla vaše organizace nedávno aktualizována na verzi Microsoft Dynamics CRM 

Online – podzim 2013, umístění Průvodce přechodem v uživatelském rozhraní popisuje 

Příloha E – Průvodce přechodem v aplikaci CRM Online – podzim 2013. 

2. Prostudování materiálů k přechodu 

V oznámeních, která obdržíte, budou odkazy na Centrum pro přechod.  Prostudujte si v tento 

okamžik informace v Centru pro přechod, včetně příručky k přechodu, nejčastějších dotazů 

a kontrolních seznamů před přechodem a po přechodu. Je důležité, abyste si prošli kontrolní 

seznam před přechodem a po přechodu, který vám pomůže zjistit, jaké změny možná budou ve 

vaší organizaci Microsoft Dynamics CRM Online zapotřebí, pokud si chcete zajistit úspěšný 

přechod a vyhnout se omezení funkcí. Tyto kontrolní seznamy doporučujeme pozorně 

prostudovat, abyste zabránili omezení funkcí. 

3. Zahájení přechodu 

Pomocí odkazu v oznámeních o přechodu získáte přístup k Průvodci přechodem (na obrázku 

dole). Průvodce přechodem vás provede celým procesem.  Tento průvodce vám také umožní 

přístup k dalším informacím ohledně přechodu. 

Poznámka:  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=293712
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=293712
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Průvodce přechodem: úvod 

Po výběru názvu domény se může zobrazit žádost o ověření adresy a telefonního čísla 

vašeho účtu. Pokud se zobrazí adresa a telefonní číslo, budete muset aktualizovat 

zvýrazněná pole, abyste mohli pokračovat k dalšímu kroku Průvodce přechodem. 

  

4. Výběr názvu domény 

Název domény je jedinečný identifikátor vaší organizace v prostředí služeb Microsoft Online 

Services.  Název domény je součástí vašich uživatelských jmen. Často souvisí s názvem 

organizace.  Pokud se vaše organizace například jmenuje Contoso Corporation a váš název 

domény je Contosocorp, budou mít uživatelská jména vaší organizace v prostředí služeb 

Microsoft Online Services následující formát: uživatelskéjméno@contosocorp.onmicrosoft.com.  

Při přechodu do prostředí služeb Microsoft Online Services si budete muset vybrat název domény 

pro svoji organizaci. Aby vám společnost Microsoft pomohla s výběrem, navrhne v tomto kroku 

Průvodce přechodem dostupný název domény.  Můžete akceptovat navržený název domény, 

nebo zadat název domény podle svého výběru.  Průvodce přechodem automaticky zkontroluje, 

jestli je vytvořený název domény dostupný.  

Poznámka:  
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Průvodce přechodem: výběr názvu domény 

  

5 Vyjádření souhlasu s podmínkami používání 

Předtím, než přejdete do prostředí služeb Microsoft Online Services, budete muset vyjádřit 

souhlas s podmínkami používání popsanými ve smlouvě MOSA (Microsoft Online Services 

Agreement). 

Souhlas se smlouvou MOSA může prostřednictvím Průvodce přechodem vyjádřit jenom správce 

fakturace.  Po odsouhlasení smlouvy MOSA obdrží všichni správci Microsoft Dynamics CRM 

Online v organizaci a váš preferovaný partner e-mailové oznámení o vyjádření souhlasu se 

smlouvou MOSA.  

http://www.microsoft.com/global/en-us/office365/RenderingAssets/mosa/MOSA2011Agr(NA)(ENG)(Apr2012)(HTML).htm
http://www.microsoft.com/global/en-us/office365/RenderingAssets/mosa/MOSA2011Agr(NA)(ENG)(Apr2012)(HTML).htm
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Průvodce přechodem: vyjádření souhlasu se smlouvou MOSA 

  

6. Informování uživatelů 

Je důležité, abyste o tomto přechodu informovali koncové uživatele.  I když by uživatelé během 

přechodu ani po něm neměli zaznamenat žádný vliv na předplatné Microsoft Dynamics CRM 

Online, obdrží po přechodu všichni uživatelé nová přihlašovací uživatelská jména a dočasná 

hesla.  Kromě nových uživatelských jmen a hesel si uživatelé všimnou změny v rozhraní pro 

přihlášení k Microsoft Dynamics CRM Online.  Nové prostředí pro přihlašování uživatelů 

a správců je podrobně popsané v oddílech „Přihlášení pomocí nových uživatelských jmen 

a hesel“ a „Přihlášení pomocí nových uživatelských jmen a hesel pro správce“ v této příručce.  

Abychom vám pomohli uživatele informovat, připravili jsme šablonu e-mailu s popisem změn, 

které uživatelé v důsledku přechodu zaznamenají.  Šablonu tohoto e-mailu si můžete stáhnout ze 

stránky Souhrn v Průvodci přechodem.  Najdete ji také v „Příloze D: Šablona oznámení 

uživatelům“ této příručky. 



 

 
16 

 
 

Průvodce přechodem: souhrn 

  

7. Přechod 

Po prvním oznámení o přechodu se správcům systému zobrazí upozornění na plán přechodu 

přímo v aplikaci.  
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Příklad připomenutí pro správce systému v aplikaci 

  

Pokud byla vaše organizace nedávno aktualizována na verzi Microsoft Dynamics CRM 

Online – podzim 2013, mohou obrazovky aplikace Microsoft Dynamics CRM Online 

vypadat jinak. 

Pět dnů před přechodem obdrží správci systému další e-mail s připomenutím, že se předplatné 

Microsoft Dynamics CRM Online převede do prostředí služeb Microsoft Online Services.  

Samotný přechod provádí společnost Microsoft.  Ve většině případů zabere přechod necelé dvě 

hodiny. Během přechodu budou mít uživatelé plný přístup k Microsoft Dynamics CRM Online 

a neměli by si všimnout žádných změn v poskytování této služby.  Některé funkce správy ale 

nebudou během přechodu povolené. 

V den přechodu nebudete moci přidávat uživatele, měnit podmínky předplatného ani 

provádět změny platebních nástrojů. Pokud vypršela platnost vašeho platebního nástroje, 

co nejdřív prosím informace o platebním nástroji aktualizujte. 

Jakmile vaše předplatné přejde do prostředí služeb Microsoft Online Services, obdrží všichni 

uživatelé nová přihlašovací uživatelská jména a dočasná hesla (viz oddíl „Přihlášení pomocí 

nových uživatelských jmen a dočasných hesel“).  

Po přechodu bude vaše předplatné na platformě CTP zrušeno. 

8a. Přihlášení pomocí nového uživatelského jména a hesla 

Po dokončení přechodu se všem uživatelům přidělí nová přihlašovací uživatelská jména 

a dočasná hesla pro přístup k účtům Microsoft Dynamics CRM Online.  Tato nová uživatelská 

jména a dočasná hesla pošle uživatelům společnost Microsoft.  

Poznámka:  

Poznámka:  
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Příklad oznámení o novém uživatelském jménu odeslaného správcům systému 

  

Pomocí těchto nových uživatelských jmen a dočasných hesel se uživatelé dostanou ke svým 

účtům Microsoft Dynamics CRM Online prostřednictvím rozhraní služeb Microsoft Online 

Services. 
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Příklad přihlašovací stránky po přechodu 

  

Při prvním přístupu k účtům pomocí nových uživatelských jmen si uživatelé budou muset změnit 

svoje dočasná hesla. Pokud uživatelé pro přístup k aplikaci CRM používají klienta Microsoft 

Dynamics CRM pro aplikaci Outlook nebo Microsoft Dynamics CRM pro tablety, budou muset 

před přihlášením provést následující dodatečné kroky. 

1. Přejděte na adresu https://portal.microsoftonline.com. 

2. Zadejte své dočasné uživatelské jméno a heslo, zaslané v samostatném e-mailu od 

společnosti Microsoft, a přihlaste se. 

3. V dalším kroku zadejte nové heslo. Uživatelé mohou zadat heslo podle své volby. 

Po nastavení nového hesla je pro přihlášení ke klientovi CRM pro aplikaci Outlook a CRM pro 

tablety nutné používat nové uživatelské jméno a heslo. 

https://portal.microsoftonline.com/
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Příklad resetování hesla po prvním přihlášení pomocí nového uživatelského jména 
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Příklad, kdy se uživatel přihlašuje jako uživatel před přechodem 

  

Pokud uživatel získá přístup k účtu pomocí svého uživatelského jména a hesla před přechodem, 

zobrazí se v jeho účtu Microsoft Dynamics CRM Online oznámení, které mu připomene, aby 

použil nové uživatelské jméno a heslo. 
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Příklad připomenutí v aplikaci pro uživatele, kteří se přihlásí pomocí uživatelského jména a hesla 

před přechodem 

  

Pokud byla vaše organizace nedávno aktualizována na verzi Microsoft Dynamics CRM 

Online – podzim 2013, mohou obrazovky aplikace Microsoft Dynamics CRM Online 

vypadat jinak. 

Informace o resetování uživatelských jmen a hesel najdete v oddílu „Práce v prostředí služeb 

Microsoft Online Services“. 

8b. Přihlášení pomocí nového uživatelského jména a hesla pro správce 

Po dokončení přechodu budete pro přístup ke svému účtu správce Microsoft Dynamics CRM 

Online muset použít nové přihlašovací uživatelské jméno a heslo.  S použitím stejného postupu 

jako uživatelé se pak můžete přihlásit pomocí svého nového uživatelského jména a hesla a získat 

tak úplný přístup k funkcím správy dostupným v prostředí služeb Microsoft Online Services.  

Po přechodu budete mít přístup k portálu služeb Microsoft Online Services (MOP), který se 

označuje také jako centrum pro správu služeb Office 365.  Jedná se o modul správy pro prostředí 

služeb Microsoft Online Services.  Na portál MOP se dostanete, když se pomocí nového 

uživatelského jména a hesla přihlásíte na adrese https://portal.microsoftonline.com.  

 
 

Příklad přihlašovací obrazovky portálu služeb Microsoft Online Services pro správce systému 

  

Po přihlášení přejdete do centra pro správu služeb Office 365.  Pokud se z centra pro správu 

služeb Office 365 chcete dostat na Microsoft Dynamics CRM, vyberte v záhlaví položku CRM. 

Poznámka:  

https://portal.microsoftonline.com/
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Příklad přístupu k Microsoft Dynamics CRM Online prostřednictvím centra pro správu služeb 

Office 365 

  

Jako správce se na centrum pro správu služeb Office 365 dostanete také prostřednictvím svého 

účtu Microsoft Dynamics CRM Online, když v řídicím panelu správy vyberete položku Správa 

předplatného. 
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Příklad přístupu k centru pro správu služeb Office 365 prostřednictvím řídicího panelu správy pro 

Microsoft Dynamics CRM Online ve verzi Microsoft Dynamics CRM 2011 

  

Pokud byla vaše organizace aktualizována na verzi CRM Online – podzim 2013, získáte k centru 

pro správu služeb Office 365 přístup tak, že kliknete nebo klepnete na Microsoft Dynamics 

CRM > Nastavení > Správa > Správa předplatného. 

 
 

 

9. Ověření přechodu 

Jakmile se poprvé úspěšně přihlásíte do prostředí služeb Microsoft Online Services jako správce 

systému, uvidíte v aplikaci oznámení s žádostí o dokončení posledního kroku přechodu, kdy 

pomocí kontrolních seznamů před přechodem a po přechodu v Centru pro přechod ověříte, že 

přechod byl úspěšný. Pečlivé prostudování těchto kontrolních seznamů je doporučeno, pokud 

chcete zajistit úspěšný přechod a vyhnout se omezení funkcí. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=293712
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=294177
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Příklad oznámení po přechodu, ve kterém se správce systému žádá o ověření přechodu 

  

Pokud byla vaše organizace nedávno aktualizována na verzi CRM Online – podzim 

2013, mohou obrazovky aplikace Microsoft Dynamics CRM Online vypadat jinak. 

Provedením kontrolního seznamu po přechodu zajistíte, že vaše předplatné Microsoft Dynamics 

CRM Online nebude v důsledku přechodu do prostředí služeb Microsoft Online Services nijak 

narušeno.  

Podrobnosti k jednotlivým položkám tohoto kontrolního seznamu najdete v „Příloze B: Položky 

kontrolního seznamu přechodu“. 

Pokud máte preferovaného partnera, po přechodu ho doporučujeme kontaktovat a ověřit, jestli je 

řádně přidružený k vašemu řešení v prostředí služeb Microsoft Online Services. 

Práce v prostředí služeb Microsoft Online 
Services 

Přístup k uživatelským jménům a resetování hesel 

Karta Uživatelé a skupiny na stránce pro správu účtu Microsoft Dynamics CRM Online v prostředí 

služeb Microsoft Online Services umožňuje přístup k přihlašovacím údajům všech uživatelů 

a resetování jejich dočasných hesel.   

Poznámka:  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=293712
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Příklad přístupu k informacím uživatelů prostřednictvím centra pro správu služeb Office 365 

  

Na stránce Uživatelé a skupiny můžete vybrat jednotlivé uživatele a získat přístup k informacím 

o jejich účtu nebo jim resetovat hesla.  

 
 

Příklad resetování hesel uživatelů prostřednictvím centra pro správu služeb Office 365 

  

Rozdíly v postupech správy po přechodu 

1. Nové uživatele pro Microsoft Dynamics CRM Online budete muset vytvořit v centru pro 

správu služeb Office 365. 
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Pokud v Microsoft Dynamics CRM Online přejdete na obrazovku 

Nastavení>Správa>Uživatel, abyste mohli spravovat uživatele (například vytvořit nového 

uživatele), dostanete se teď do centra pro správu služeb Office 365. 

2. Po přechodu do prostředí služeb Microsoft Online Services můžou podporu kontaktovat 

jenom správci.  V centru pro správu služeb Office 365 můžou správci získat přístup k řídicímu 

panelu stavu služeb a vystavovat žádosti o podporu. 

 
 

Příklad řídicího panelu stavu služeb v centru pro správu služeb Office 365 

  

Jaký bude mít přechod dopad na uživatele 

1. Po přechodu budou uživatelé muset při přihlašování k Microsoft Dynamics CRM Online zadat 

svoje nové uživatelské jméno a heslo. Měli byste zajistit, aby této změně porozuměli všichni 

uživatelé. 

2. Pokud vaši uživatelé přistupují k Microsoft Dynamics CRM Online pomocí klienta aplikace 

Outlook a mají potíže s přihlášením, i když zadají nové uživatelské jméno a heslo, 

pravděpodobně budou muset spustit průvodce konfigurací aplikace Outlook a nastavit adresu 

URL serveru na hodnotu CRM Online. Viz Příloha B – Položky kontrolního seznam přechodu. 

Jak přechod ovlivní konfigurace a vlastní nastavení, která jste 
nasadili ve své organizaci Microsoft Dynamics CRM Online 

Kapitola Kontrolní seznamy před přechodem a po přechodu v Příloze B – Položky kontrolního 

seznamu přechodu podrobně popisuje položky, které se mají zkontrolovat, aby přechod neměl 

vliv na vaši implementaci Microsoft Dynamics CRM Online.  Společnost Microsoft doporučuje, 

aby hned po přechodu prováděl pracovník (interní zaměstnanec nebo certifikovaný partner 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=293712
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Microsoft Dynamics CRM), který je seznámený s konfigurací a vlastním nastavením vaší 

organizace Microsoft Dynamics CRM, pravidelné kontroly položek v kontrolním seznamu 

přechodu. 

Změna licencí nebo úložného prostoru vašeho předplatného 

Jako správce můžete v centru pro správu služeb Office 365 zvýšit nebo snížit počet licencí nebo 

množství úložného prostoru pro své předplatné Microsoft Dynamics CRM Online. Licence nebo 

úložiště se dá změnit výběrem možnosti „Licencování“ v centru pro správu služeb Office 365.  Na 

stránce Licencování vyberte „Předplatná“ a klikněte na název předplatného.  

 
 

Přidání licencí nebo úložiště pomocí Průvodce licencováním v centru pro správu služeb Office 

365 

  

Na stránce s podrobnostmi předplatného klikněte na „Přidat další“ a pomocí kroků Průvodce 

přidáním licence dokončete objednávku.  Budete muset použít stejný způsob platby, jaký jste 

použili při pořizování původních licencí (cena se poměrně rozdělí na období předplatného). 

Pokud jste předplatné platili platební kartou, budou nové licence nebo úložný prostor, které 

objednáte, dostupné hned potom, co obdržíte potvrzení objednávky.  Pokud platby předplatného 

hradíte fakturou, můžete být požádáni o kontrolu kreditu.  V takovém případě budou nové licence 

dostupné až po kontrole kreditu. 

Přiřazení nebo odebrání licence uživateli 

Globální správci a správci uživatelů můžou uživateli přiřadit nebo odebrat licenci k používání 

služeb Microsoft Online Services (včetně Microsoft Dynamics CRM Online a Office 365).  

Správce přiřadí uživateli licenci pro každou službu, ke které potřebuje přístup.  Ve většině případů 
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k tomu dojde při prvním vytvoření uživatelského účtu.  Další informace najdete v článku Vytvoření 

nebo úprava uživatelů. 

Licence můžete uživatelům přidat na stránce „Uživatelé a skupiny“ v centru pro správu služeb 

Office 365, a to tak, že vyberete uživatele, kterým chcete přiřadit licenci.  Po výběru uživatelů 

klikněte na ikonu pro úpravu.  

 
 

Přiřazení licencí uživatelům v centru pro správu služeb Office 365 

  

Po kliknutí na tuto ikonu se dostanete na stránku „Přiřazení licencí“, kde zaškrtnete políčko 

u licence, kterou chcete uživateli přiřadit, a kliknete na Uložit. 

Pokud na stránce Uživatelé a skupiny (zobrazené nahoře) vyberete víc uživatelů a kliknete na 

ikonu pro úpravy, můžete licence přiřadit několika uživatelům najednou.  Průvodce hromadným 

přiřazením licencí vás provede potřebnými kroky.   

Přílohy 

Příloha A – Slovník pojmů 

Účet: Administrativní entita pro předplatné Microsoft Dynamics CRM Online.  Pomocí účtu se na 

portálu služeb Microsoft Online Services staráte o svoje předplatné, uživatele a licence.  

Správce fakturace: Osoba v organizaci, který může pořizovat předplatné služeb Microsoft 

Online Services a starat se o určité administrativní funkce. 

CTP (Commerce Transaction Platform): Aktuální platforma portálu pro správu a fakturaci.  Tato 

platforma bude převedena na nové prostředí služeb Microsoft Online Services. 

http://office.microsoft.com/client/15/help/preview?AssetId=HA103567261&lcid=1033&NS=O365ENTADMIN&Version=15&CTT=5&origin=HA102816053
http://office.microsoft.com/client/15/help/preview?AssetId=HA103567261&lcid=1033&NS=O365ENTADMIN&Version=15&CTT=5&origin=HA102816053
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Název domény: Jedinečný identifikátor vaší organizace v prostředí služeb Microsoft Online 

Services. Název domény je součástí vašich uživatelských jmen. 

Globální správce: Osoba v organizaci, který působí jako správce fakturace i správce služeb. 

Federace identit: Federace identit poskytuje uživatelům opravdové jednotné přihlašování (SSO) 

a zajišťuje přístup k místním aplikacím v podniku a k Microsoft Dynamics CRM Online pomocí 

jednoho uživatelského jména a hesla.  

MOSA (Microsoft Online Services Agreement): Smlouva mezi společností Microsoft 

a zákazníkem, podle které se řídí práva zákazníka k používání a přístupu k prostředí služeb 

Microsoft Online Services.  Tato smlouva obsahuje příslušné odkazy na (i) Zásady přijatelného 

používání, (ii) Práva k používání online služeb a (iii) Smlouvu o rozsahu služeb. 

Prostředí služeb Microsoft Online Services: Platforma portálu pro správu a fakturaci, kterou 

používají služby Microsoft Online Services včetně Microsoft Dynamics CRM Online a Office 365.  

Portál služeb Microsoft Online Services (MOP): Webový portál, na kterém si zákazníci můžou 

vyzkoušet nebo koupit online služby od společnosti Microsoft, třeba Microsoft Dynamics CRM 

Online nebo Office 365, spravovat aktivní předplatná a starat se o uživatelské účty a jiné funkce, 

které jsou součástí předplatného. Tento portál se označuje také jako Centrum pro správu služeb 

Office 365. 

Centrum pro správu služeb Office 365: (Viz Portál služeb Microsoft Online Services.) Pojem, 

který je zaměnitelný za portál služeb Microsoft Online Services.  

Organizace: Organizace je systém Microsoft Dynamics CRM zřízený v prostředí Microsoft 

Dynamics CRM Online. Organizace obsahuje uživatele, aplikaci a data zákazníka.  

Preferovaný partner: Zákazníkem vybraný partner svázaný s určitým předplatným zákazníka. 

Preferovaný partner prodává zákazníkovi předplatné služeb Office 365 a s jejich pomocí bude 

tomuto zákazníkovi poskytovat služby s přidanou hodnotou. 

Předplatné: Dohoda o platbě za získání přístupu a používání Microsoft Dynamics CRM Online 

po stanovené časové období. 

Příloha B – Položky kontrolního seznamu přechodu 

Přehled akcí, které je nutné provést před přechodem 

Tato část obsahuje kontrolní seznam technických záležitostí, který by si měli projít správci 

organizace a konfigurace a který jim pomůže zjistit, jaké změny možná budou ve vaší organizaci 

Microsoft Dynamics CRM Online zapotřebí, pokud si chcete zajistit úspěšný přechod a vyhnout 

se zhoršení funkcí. V tomto kroku může být užitečné požádat o pomoc vašeho partnera. 

Prostudujte si Kontrolní seznamy před přechodem a po přechodu, které vám pomůžou zjistit, jaké 

změny možná budou ve vaší organizaci Microsoft Dynamics CRM Online zapotřebí, pokud si 

chcete zajistit úspěšný přechod a vyhnout se zhoršení funkcí. 

Tabulka s přehledem akcí, které je nutné provést před přechodem 
 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=293712
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Č. Položka kontrolního seznamu Akce ve fázi před přechodem 

1 Konfigurace klienta aplikace 

Outlook 

(vyžadováno pouze u klienta 

aplikace Outlook verze 2011) 

Zkontrolujte, jestli klienti aplikace 

Outlook mají nové součásti pro 

přihlašování, které budou 

zapotřebí po přechodu. 

2 Konfigurace Směrovače e-mailů 

(vyžadováno pouze 

u Směrovače e-mailů verze 

2011) 

Zkontrolujte, jestli má Směrovač 

e-mailů novou součást pro 

přihlašování, která bude 

zapotřebí po přechodu. 

3 JavaScript, moduly plug-in, 

aplikace Silverlight a řešení od 

nezávislých výrobců softwaru** 

Zkontrolujte veškerý kód 

JavaScript, moduly plug-in, 

aplikace Silverlight a řešení od 

nezávislých výrobců softwaru, 

jestli pro ověřování používají 

uživatelská jména a hesla služeb 

Live ID.  

Tato uživatelská jména a hesla 

musí být ve fázi po přechodu 

změněna. 

Měli byste také prohlédnout kód 

rozhraní API pro ověřování.  

Sada SDK aplikace CRM 

obsahuje příklady ověření vůči 

koncovým bodům CRM. 

Pokud používáte jakékoli služby 

jiných výrobců, které čtou nebo 

zapisují data do vaší organizace 

CRM, měli byste tyto 

poskytovatele požádat, aby 

rovněž zajistili prověření kódu. 

4 Zjišťovací služba pro přístup 

k instanci aplikace Microsoft 

Dynamics CRM** 

Pokud vlastní nastavení vaší 

organizace využívá koncové 

body zjišťovací služby CRM 

Online, bude po přechodu 

potřeba tyto odkazy aktualizovat, 

protože adresy URL se změní. 

5 Zastaralý koncový bod webové 

služby verze 2007** 

Pokud vlastní nastavení vaší 

organizace využívá zastaralý 

koncový bod webové služby 
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Č. Položka kontrolního seznamu Akce ve fázi před přechodem 

verze 2007, bude potřeba vlastní 

nastavení změnit tak, aby 

využívalo koncový bod verze 

2011. 

 

**Tento postup bude platit pouze v případě, že vaše organizace CRM obsahuje vlastní kód nebo 

řešení a integrace od jiných výrobců. 

Akce, které je nutné provést před přechodem 

1. Konfigurace klienta aplikace Outlook 

Uživatelé, kteří k aplikaci Microsoft Dynamics CRM přistupují s použitím klienta aplikace 

Outlook, budou na svém klientském počítači potřebovat nainstalovaného Pomocníka pro 

přihlášení ke službám Microsoft Online Services.  

Pokud chcete zkontrolovat, jestli je nainstalovaný správný pomocník pro přihlášení, přejděte 

do ovládacího panelu Programy a v části Programy a funkce hledejte položku Pomocník pro 

přihlášení ke službám Microsoft Online Services.  Pokud se zobrazuje, je klientské prostředí 

správně nakonfigurované.  

Tento krok není potřebný u uživatelů, kteří mají klienta Microsoft Dynamics CRM 

2013 pro aplikaci Outlook, protože součást pro přihlašování se instaluje automaticky. 

 
 

  

Pokud se Pomocník pro přihlášení ke službám Microsoft Online Services nezobrazuje, 

můžete ho nainstalovat kliknutím na jeden z následujících odkazů podle toho, který odpovídá 

vaší situaci:  

 32bitová verze – http://g.microsoftonline.com/0BX00en/500 

 64bitová verze – http://g.microsoftonline.com/0BX00en/501 

Poznámka:  

http://g.microsoftonline.com/0BX00en/500
http://g.microsoftonline.com/0BX00en/501
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2. Konfigurace Směrovače e-mailů 

Pokud vaše organizace používá Směrovač e-mailů pro Microsoft Dynamics CRM, bude 

potřeba ho aktualizovat tak, aby používal nové uživatelské jméno a heslo, které obdržíte po 

přechodu. 

Rovněž budete muset ověřit, jestli jsou pro Směrovač e-mailů nainstalované požadované 

součásti pro přihlašování. 

Tento krok není potřebný, pokud používáte Směrovač e-mailů pro Microsoft 

Dynamics CRM 2013, protože tato součást pro přihlašování se instaluje automaticky. 

Postup ověření popisuje Krok 1. 

Po přechodu budete muset spustit Správce konfigurace Směrovače e-mailů, aktualizovat 

vlastnosti nasazení tak, aby směrovač používal novou zjišťovací službu, a zadat nové 

uživatelské jméno a heslo. 

Další informace o konfiguraci Směrovače e-mailů pro Microsoft Dynamics CRM najdete 

v Příručce pro implementaci aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 na následující adrese: 

http://www.microsoft.com/enus/download/details.aspx?id=3621 

3. JavaScript, moduly plug-in, aplikace Silverlight a řešení od nezávislých výrobců 

softwaru 

Pokud vlastní nastavení vaší organizace využívá JavaScript, Silverlight, webové prostředky 

nebo řešení od nezávislých výrobců softwaru, která se vůči aplikaci Microsoft Dynamics CRM 

Online ověřují uživatelskými jmény a hesly služeb Live ID, musíte tyto funkce aktualizovat 

tak, aby používaly nová uživatelská jména a hesla. 

Pokud chcete zjistit, jestli se používají uživatelská jména a hesla služeb Live ID, může být 

nutná kontrola kódu. Pokud vaše aplikace zahrnuje jakákoli řešení od nezávislých výrobců 

softwaru, společnost Microsoft vám doporučuje kontaktovat vašeho nezávislého výrobce 

softwaru.  

Další informace o postupech při psaní kódu najdete na následujících adresách:  

 http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh771584.aspx (JavaScript) 

Poznámka:  

http://www.microsoft.com/enus/download/details.aspx?id=3621
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh771584.aspx
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 http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg334279.aspx (koncový bod služby REST) 

4. Zjišťovací služba pro přístup k instanci aplikace Microsoft Dynamics CRM 

Měli byste zkontrolovat, jestli vaše společnost po přechodu do prostředí služeb Microsoft 

Online Services používá správnou zjišťovací službu pro přístup k vaší instanci aplikace 

Microsoft Dynamics CRM. Následující tabulka obsahuje seznam adres URL webových služeb 

pro celosvětová datacentra aplikace Microsoft Dynamics CRM Online.  
 

Místo Adresa URL webové zjišťovací služby Poskytovate

l identity 

Severní 

Amerika 

https://disco.crm.dynamics.com/XRMServices/2011/Discovery.sv

c 

Microsoft 

Online 

Services 

Evropa, 

Střední 

východ 

a Afrika 

https://disco.crm4.dynamics.com/XRMServices/2011/Discovery.s

vc 

Microsoft 

Online 

Services 

Asie 

a Tichomoř

í 

https://disco.crm5.dynamics.com/XRMServices/2011/Discovery.s

vc 

Microsoft 

Online 

Services 

 

Pokud chcete ověřit, že se používá správná zjišťovací služba, může být nutná kontrola kódu. 

Pokud vaše aplikace zahrnuje jakákoli řešení od nezávislých výrobců softwaru, společnost 

Microsoft vám doporučuje zjistit si od vašeho nezávislého výrobce softwaru, zda jeho řešení 

podporuje ověřování pomocí cloudových uživatelských jmen a hesel.  

Další informace o zjišťovací službě najdete v sadě Microsoft Dynamics CRM SDK: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg328127.aspx. 

5. Zastaralý koncový bod webové služby verze 2007 

Zkontrolujte, jestli vaše aplikace po přechodu do prostředí služeb Microsoft Online Services 

používá správný koncový bod webové služby pro vaši instanci aplikace Microsoft Dynamics 

CRM. Prostředí služeb Microsoft Online Services nepodporuje koncový bod 2007 webové 

služby a organizace je potřeba převést na koncový bod 2011.  

Pokud chcete ověřit, že se používá správný koncový bod, může být nutná kontrola kódu. 

Pokud vaše aplikace zahrnuje jakákoli řešení od nezávislých výrobců softwaru, společnost 

Microsoft vám doporučuje zjistit si od vašeho nezávislého výrobce softwaru, zda jeho řešení 

podporuje koncový bod 2011. Další informace o koncových bodech služeb najdete na 

obrazovkách pro správu vaší organizace. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení > 

Materiály pro vývojáře. 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg334279.aspx
https://disco.crm.dynamics.com/XRMServices/2011/Discovery.svc
https://disco.crm.dynamics.com/XRMServices/2011/Discovery.svc
https://disco.crm4.dynamics.com/XRMServices/2011/Discovery.svc
https://disco.crm4.dynamics.com/XRMServices/2011/Discovery.svc
https://disco.crm5.dynamics.com/XRMServices/2011/Discovery.svc
https://disco.crm5.dynamics.com/XRMServices/2011/Discovery.svc
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg328127.aspx
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Akce, které je potřeba provést po přechodu 

Jakmile dostanete oznámení o úspěšném přechodu vaší organizace, měli byste provést akce 

uvedené v následující tabulce.  

Společnost Microsoft vám doporučuje tento postup pečlivě dodržet, pokud si chcete 

zajistit úspěšný přechod a vyhnout se omezení funkcí. 

Tabulka s přehledem akcí, které je nutné provést po přechodu 

V tomto kroku může být užitečné požádat o pomoc vašeho partnera.  
 

Č. Položka kontrolního seznamu Akce ve fázi po přechodu 

1 Otestujte nová uživatelská Ověřte si, že se ke své 

Poznámka:  

Tip  
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Č. Položka kontrolního seznamu Akce ve fázi po přechodu 

jména a hesla. organizaci aplikace CRM Online 

můžete přihlásit s použitím 

nových uživatelských jmen 

a hesel. 

2 Informujte svoje uživatele. Sdělte uživatelům, jak by se měli 

přihlašovat k převedené 

organizaci aplikace Microsoft 

Dynamics CRM Online 

s použitím nových cloudových 

nebo federovaných uživatelských 

jmen a hesel. 

3 Přistupte k aplikaci CRM 

pomocí klienta aplikace 

Outlook. 

Otestujte a ověřte připojení 

klienta CRM aplikace Outlook. 

Poznámka: Když spustíte 

průvodce konfigurace klienta 

CRM pro aplikaci Outlook, 

musíte použít připojovací řetězec 

CRM Online. 

4 Konfigurace Směrovače e-mailů Aktualizujte Směrovač e-mailů.  

Nakonfigurujte směrovač (na 

kartě Nasazení) s použitím nové 

adresy URL zjišťovací služby 

a nových uživatelských jmen 

a hesel. 

Otestujte a ověřte funkčnost. 

5 Aktualizace kódu JavaScript, 

modulů plug-in, aplikací 

Silverlight a řešení od 

nezávislých výrobců softwaru 

Nasaďte aktualizace řešení 

(v oblastech, které vyžadují nová 

uživatelská jména a hesla, novou 

adresu URL zjišťovací služby 

a koncové body webových 

služeb). 

Otestujte a ověřte funkčnost. 

 

Akce, které je nutné provést po přechodu 

1. Testování nových uživatelských jmen a hesel 

Pokud chcete nová uživatelská jména a hesla otestovat pomocí webového prohlížeče, 

přihlaste se ke své organizaci s použitím přímé adresy URL nebo na adrese 

http://crm.dynamics.com. 

http://crm.dynamics.com/
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Vyberte Přihlášení zákazníka CRM v horní části stránky. 

2. Informování uživatelů 

Předejte svým uživatelům informace o jejich nových cloudových nebo federovaných 

uživatelských jménech a heslech požadovaných pro přístup k aplikaci CRM po přechodu. 

3. Přístup k aplikaci CRM pomocí klienta aplikace Outlook 

Otestujte a ověřte připojení v klientovi CRM aplikace Outlook s použitím nových 

uživatelských jmen a hesel. 

Pokud pro přístup k aplikaci CRM používáte klienta Microsoft Dynamics CRM aplikace 

Outlook a nezměnili jste svoje dočasné heslo, musíte před přihlášením resetovat svoje heslo 

pomocí následujících dodatečných kroků. 

a. Přejděte na adresu https://portal.microsoftonline.com. 

b. Zadejte svoje (výše uvedené) uživatelské jméno a dočasné heslo a přihlaste se. 

c. V dalším kroku budete požádáni o zadání nového hesla. Zadejte heslo podle své volby. 

d. Po nastavení nového hesla používejte pro přístup k CRM svoje nové uživatelské jméno 

a heslo, kterým se přihlásíte ke klientovi CRM aplikace Outlook. 

Pokud máte potíže s přístupem k CRM přes aplikaci Outlook, použijte Průvodce řešením 

potíží s konfigurací klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook.  

 

4. Konfigurace Směrovače e-mailů 

Aktualizujte konfiguraci Směrovače e-mailů (na kartě Nasazení) s použitím nové adresy URL 

zjišťovací služby serveru Microsoft CRM a nových uživatelských jmen a hesel. 

5. Aktualizace kódu JavaScript, modulů plug-in, aplikací Silverlight a řešení od 

nezávislých výrobců softwaru 

Nasaďte aktualizace řešení (v oblastech, které vyžadují nová uživatelská jména a hesla, 

novou adresu URL zjišťovací služby a koncové body webových služeb). 

Příloha C – Důležité kontakty a materiály 
 

Č. Účel Kontakt/zdroj informací 

1 Odeslání názoru na tuto 

příručku a proces 

přechodu 

CRMOLTransition@microsoft.com 

2 Žádost o přechod 

s asistencí společnosti 

Microsoft 

CRMOLTransitionReq@microsoft.com 

3 Centrum pro zákazníky 

Microsoft Dynamics CRM 

Online 

http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/en-

us/default.aspx?ver=5.1 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259530
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259530
mailto:CRMOLTransition@microsoft.com
mailto:CRMOLTransitionReq@microsoft.com
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/en-us/default.aspx?ver=5.1
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/en-us/default.aspx?ver=5.1
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Č. Účel Kontakt/zdroj informací 

4 Podpora pro Microsoft 

Dynamics CRM Online 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=242313 

5 Fakturační podpora 

služeb Microsoft Office 

365 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=278814 

6 Aktuální verze této 

příručky 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=29097 

7 Informace o konfiguraci 

Směrovače e-mailů pro 

Microsoft Dynamics CRM 

http://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=3621 

8 Informace o postupech při 

psaní kódu pro ověření 

koncových bodů 

http://technet.microsoft.com/en-

us/library/hh771584.aspx (JavaScript) 

http://technet.microsoft.com/en-

us/library/gg334279.aspx (koncový bod služby 

REST) 

9 Informace o zjišťovací 

službě v sadě Microsoft 

Dynamics CRM SDK 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/gg328127.aspx 

10 Informace o konfiguraci 

federace identit 

http://technet.microsoft.com/en-

us/library/hh967643.aspx 

 

Příloha D – Šablona oznámení uživatelům 

Jakmile plně porozumíte procesu přechodu a zahájíte přechod vyjádřením souhlasu se smlouvou 

MOSA a výběrem názvu domény, je důležité informovat koncové uživatele a vysvětlit jim, co pro 

ně bude tento přechod znamenat. Dole najdete šablonu e-mailu, která vám pomůže uživatele 

informovat. Tato šablona je dostupná v Průvodci přechodem v kroku Souhrn.   

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=242313
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=278814
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=29097
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3621
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3621
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh771584.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh771584.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg334279.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg334279.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg334279.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg328127.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg328127.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh967643.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh967643.aspx
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Příklad oznámení pro uživatele 

Příloha E – Průvodce přechodem v aplikaci CRM Online – 
podzim 2013 

Pokud byla vaše organizace nedávno aktualizována na verzi Microsoft Dynamics CRM Online – 

podzim 2013, mohou obrazovky aplikace Microsoft Dynamics CRM Online vypadat jinak než 

v průvodci.  

Pokud chcete získat přístup k Průvodci přechodem v rámci aplikace Microsoft Dynamics CRM 

Online – podzim 2013, postupujte následovně: 

1. Na navigačním panelu klikněte nebo klepněte na Microsoft Dynamics CRM > 

Nastavení.  
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2. Klikněte nebo klepněte na Nastavení > Správa. 

 
 

  

3. Kliknutím nebo klepnutím na Správa předplatného zobrazte ikony Průvodce přechodem 

a Centra pro přechod. 

 
 

  

Ikona Průvodce přechodem se zobrazí, jen pokud už byl pro vaši organizaci přechod 

naplánován. 

 

Poznámka:  


