MANAGED MICROSOFT 365
Moderní IT jako služba!

„První krok k digitální transformaci.“
Úvod do situace
Položili jste si někdy otázku, co by mělo být náplní a smyslem
správy IT a řízených služeb? Je opravdu současný standard tím,
co bychom měli od těchto služeb očekávat a požadovat? Také
se denně setkáváte s tím, že většinu rozpočtu za správu IT
utrácíte za to, že vám funguje připojení, tisknete na té správné
tiskárně, máte přístup k potřebným dokumentů, přihlásíte se do
daného programu nebo aplikace? Nemělo by být toto
naprostou samozřejmostí a známkou fungující infrastruktury
jako produktu a služby? S odkazem na trendy, propojení IT na
byznys, byste rozhodně měli chtít více. KPCS je tím správným
partnerem na cestě rozvoje, optimalizace a inovací.

Využíváte naplno Microsoft 365?
• Platíte za to, co používáte.
• Využíváte a znáte funkcionality a služby.
Máte IT Infrastrukturu a procesy pod kontrolou?
• Kontrolujete a řídíte IT v rámci životního cyklu.
• Máte dostatek času na projekty a rozvoj.
Je vaše prostředí zabezpečené jako Microsoft Cloud?
• Zaměstnanci mohou bezpečně pracovat odkudkoliv.
• Služby a procesy vaší společnosti jsou zcela funkční.
Informace a data využíváte pro svůj rozvoj?
• Máte přehled o stavu a ceně vašeho IT.
• Vzděláváte se a využíváte best practice.

Technologie

Implementace a nasazení Microsoft 365 není pouhý nákup
licencí a jejich aktivace. V rámci licenčního modelu máte
nejen možnost efektivně pokrýt uživatelské požadavky
službami jako jsou například Exchange, OneDrive, Teams,
Sharepoint a další služby. Zároveň vám umožníme využívat
veškeré funkcionality a služby, které vám tyto produkty
nabízejí.

Správa Microsoft 365
•
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•

Identifikace stávajícího stavu
Strategie nastavení služby
Licenční model
Nastavení Technické infrastruktury
Nastavení Security modelu
Nastavení Provozního modelu
Správa uživatelských požadavků
Adobce služeb Microsoft 365
Pravidelný monitoring

Benefity uživatele
Služba garantuje zákazníkovi soulad s předpisy, zabezpečení,
onboarding i offboarding zaměstnanců, bezpečnou práci
odkudkoliv bez ohledu na používané zařízení, maximální
využití zakoupených licencí a jejich pravidelnou optimalizaci.
Současně přináší expertní znalosti Microsoft prostředí, trendy
současného IT a konzultuje možnosti podpory business.

Expertní služba KPCS
Naše zákaznická zkušenost mění způsoby, jakým vnímáte
poskytované služby a komunikujete s jejich dodavateli.
Můžete se spolehnout na jednotný přístup, technologické
partnery, transparentní řešení a komunikaci. Naše know-how,
které vám pomůže uspět v digitální době, těží ze strategie a
přístupu KPCS k problematice IT podpořené dovednostmi
špičkových certifikovaných odborníků, kteří s vámi na
projektech spolupracují.

Je IT službou pro váš business?
• IT pomáhá zvýšit firemní produktivitu.
• IT podporuje rozvoj a inovace.

Management

Nastavení Microsoft 365

Procesy
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