
Mýty o přechodu do cloudu
Co by měly malé a středně velké firmy opravdu vědět o přechodu na Microsoft Office 365



Většina společností už se rozhodla, že se jim hodí obchodní pružnost a cenové 
úspory, které jim přechod do cloudu přináší. Protože se ale na internetu objevuje 
neuvěřitelné množství protichůdných informací, jen málo z nich opravdu tuší, 
co cloud vlastně znamená a co obnáší. 

Se stejnými nejasnostmi se musí potýkat i společnosti, které zvažují Microsoft Office 365 jako první krok na 
přechodu aplikací k hostovaným řešením. Proto je někdy obtížné zjistit, co jsou to fakta a co mýty. Některé 
společnosti se třeba mylně domnívají, že Office 365 je prostě verze Office, kterou používáte v prohlížeči. 

Tohle je ale jenom jedna z mylných představ o Office 365, které bychom chtěli vyvrátit. Vytvořili jsme proto 
tuto příručku, která vám s vyvracením těchto mýtů pomůže. 

Když zvažujete, že ve své organizaci využijete výkonných možností Office 365, potřebujete znát fakta, bez 
kterých se vaše firma neobejde. Chcete se dozvědět, které z hlavních mýtů o cloudovém využití Office 365 
ve firmách jste možná považovali za pravdivé, ale jsou to jenom báchorky? Čtěte dál. 
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Mýty o přechodu do cloudu 

Office 365 jsou prostě jenom nástroje Office v cloudu a můžou se používat jenom online. 

Pokud se naše data přesunou do cloudu, naše firma přestane mít kontrolu nad naší technologií. 

Místní uchovávání dat je bezpečnější než v cloudu. 

Do cloudu musím přesunout všechno. Žádná jiná alternativa není. 

Migraci do cloudu moje firma nedokáže zvládnout. 

Pokud jsou moje data v cloudu, dostanou se k nim obchodní špióni, kyberzločinci a vládní orgány. 

Skype a Skype pro firmy je jedno a to samé. 

E-mail není v cloudu o nic jednodušší.

Neustálé aktualizace Office 365 způsobí, že důležité obchodní aplikace přestanou fungovat.



MÝTUS PRVNÍ 
Office 365 jsou prostě jenom 
nástroje Office v cloudu a můžou 
se používat jenom online. 

SKUTEČNOST 
Office 365 je sada cloudových kancelářských služeb. Patří do ní mimo jiné: 

•  Office 365 ProPlus nebo Office 365 
Business – desktopový klient Office, který 
už znáte a používáte, a to včetně aplikací 
Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook 
nebo OneNote. Další výhodou je, že jsou 
licencované, nasazované a aktualizované 
jako služba. Tyto aplikace jsou na zařízení 
nainstalované. Jsou dostupné, i když jste 
offline, navíc můžete data ukládat do 
cloudu; 

• Exchange Online pro e-maily a kalendář; 
• SharePoint Online a OneDrive pro firmy 

pro spolupráci, weby, pracovní postupy 
a podnikovou synchronizaci a sdílení 
souborů; 

• Skype pro firmy pro volání, rychlé 
zprávy, schůzky a komunikaci; 

• Yammer pro sociální spolupráci. 



MÝTUS DRUHÝ 
Pokud se naše data přesunou do 
cloudu, naše firma přestane mít 
kontrolu nad naší technologií. 

SKUTEČNOST 
Když přejdete do cloudu, výrazně 
vám ubude problémů s údržbou 
hardwaru a upgrady softwaru a výrazně 
ušetříte s tím spojený čas. Můžete 
se teď se svým týmem soustředit na 
podnikání, a ne na opravy. Získáte víc 
času na zlepšení obchodních operací 
a uvádění flexibilních iniciativ. 

Nemusíte vynakládat velkou část 
investičního rozpočtu na servery, které 
budou fungovat jako úložiště e-mailů 
a zajišťování úloh. Můžete myslet 
strategicky, daleko pružněji podporovat 
obchodní manažery a rychle reagovat 
na jejich potřeby. 



MÝTUS TŘETÍ 
Místní uchovávání dat je 
bezpečnější než v cloudu. 

SKUTEČNOST 
Mark Anderson, zakladatel organizace 
INVNT/IP Global Consortium, 
skupiny vládních organizací a 
bezpečnostních odborníků zabývajících 
se řešením narůstajícího problému 
s kybernetickým zločinem, k tomu říká: 
„Je stále zřejmější, že místní systémy 
nejsou v principu o nic bezpečnější, 
než by byly v cloudu. Řada společností 
je pravidelně napadaná, a ani o tom 
neví,“ prohlašuje tento technologický 
vizionář a zakladatel služby 
Strategic News Service. 

Ze zabezpečení se stala práce na 
plný úvazek, na kterou potřebujete 
tým odborníků. A těch pár odborníků, 
kteří jsou volní, si řeknou o pořádné 
peníze. Co se týče předcházení 
narušení zabezpečení, Microsoft nabírá 
ty nejlepší a nejchytřejší zaměstnance 
a operujeme v měřítku, o kterém se 
většině podniků ani nesní. 

Abychom zabezpečení Office 365 
udrželi na špičce oboru, náš 
specializovaný zabezpečovací tým 
využívá takové procesy, jako je 

kontrola Security Development Lifecycle 
(SDL), omezování internetového provozu  
(traffic throttling) a předcházíme, 
detekujeme a snižujeme narušení 
zabezpečení, na jejichž zvládnutí nemá 
řada podniků potřebné zdroje. Součástí 
Microsoft Office 365 je navíc záruka  
99,9% dostupnosti s finanční zárukou. 

Kromě toho taky zaměstnáváme ty nejlepší 
odborníky na dodržování předpisů. 
Známe nejnovější předpisy a pravidla, 
jako jsou mimo jiné zákony HIPAA, 
Sarbanes-Oxley nebo Federal Information 
Security Management Act (FISMA), 
ISO 27001, modely smluvních ustanovení 
Evropské unie, zásady „bezpečného 
přístavu“ U.S.–EU, zákon FERPA (Family 
Educational Rights and Privacy Act) 
a kanadský zákon PIPEDA (Personal 
Information Protection and Electronic 
Documents Act). 

Další informace o zabezpečení 
a dodržování předpisů v Office 365 
najdete v Centru zabezpečení 
Office 365. 

http://www.microsoft.com/security/sdl/default.aspx
http://www.microsoft.com/security/sdl/default.aspx
http://trust.office365.com/
http://trust.office365.com/


MÝTUS ČTVRTÝ 
Do cloudu musím přesunout 
všechno. Žádná jiná alternativa není. 

SKUTEČNOST 
Přestože první propagátoři cloudů 
prohlašovali, že cloud je prakticky 
všelék, nikdo vážně netvrdil, že 
máte přes víkend přehodit celé 
své podnikání do cloudu. Většina 
implementací začíná hybridním 
přístupem – nejdřív se přesune 
jedna aplikace, například e-maily, 
a pak se z toho dál vychází. 

Hybridní cloud vytváří stabilní 
platformu, která zahrnuje jak datová 
centra, tak cloud. Zjednodušuje 
IT a poskytování aplikací a dat 
uživatelů prakticky na jakémkoli 
zařízení a odkudkoli. Máte kontrolu 
nad zajištěním výpočetního výkonu 

a funkcí, které vaše firma potřebuje, 
můžete podle potřeby rozšiřovat 
nebo snižovat rozsah a nebudete 
plýtvat investicemi do technologií 
poskytovaných místně. 

Řada společností přesunuje kancelářské 
úlohy do cloudu. Cesta k tomu je ale 
u každé jiná, různá je i doba trvání 
těchto migrací. Můžeme vám nejprve 
pomoct s přesunem takových úloh, 
jako je synchronizace a sdílení souborů 
(OneDrive pro firmy) nebo e-mail 
(Exchange), a potom vám k obtížnějším 
nebo rozsáhlejším projektům pomoct 
vytvořit vhodný dlouhodobý plán. 



MÝTUS 5 
Migraci do cloudu moje firma 
nedokáže zvládnout. 

SKUTEČNOST 
Když se člověk zamyslí nad tím, jak 
přesunout petabajty dat do cloudu, 
dají se snadno pochopit lidé, kteří 
tvrdí, že přejít do cloudu je příliš 
velká zátěž. Nebudeme vám tvrdit, 
že to je hračka. Pružné iniciativy 
a propočítané migrace dat se ale 
dají zvládnout rychle. 

Pomůžeme vám s každý krokem 
procesu. Zprostředkujeme vám 
informace a tipy ohledně nastavení 
brány firewall, požadavků na 
reverzní proxy, možnosti identity 
a informujeme vás ohledně 
rozfázovaného přístupu k hybridnímu 
nastavení. Vytvořili jsme několik 
postupů, kterými se můžete řídit, 
a ve většině případů můžete využít 
svoje stávající nástroje a procesy. 

Na pomoc také budete mít širokou 
paletu online nástrojů. Nejlepší je 
začít u našeho video průvodce do 
začátků s Office 365.

Poskytneme vám také informace 
o nastavení Office 365. Dozvíte se 
toho víc o každé aplikaci a v našem 
středisku Adoption Center and Microsoft 
FastTrack vám poradíme, jak vaše týmy 
nadchnout pro používání Office 365. 

https://support.office.com/cs-cz/article/Erste-Schritte-mit-Office-365-Business-d6466f0d-5d13-464a-adcb-00906ae87029?ui=cs-CZ&rs=cs-CZ&ad=CS
https://support.office.com/cs-cz/article/Office-365-Business-%e2%80%93-Administratorhilfe-17d3ff3f-3601-466e-b5a1-482b31cfb791?ui=cs-CZ&rs=cs-CZ&ad=CZ
https://deploy.office.com/adoption


MÝTUS ŠESTÝ 
Pokud jsou moje data v cloudu, 
dostanou se k nim obchodní špióni, 
kyberzločinci a vládní orgány. 

VAŠE DATA

SKUTEČNOST 
Toto je nejčastější obava řady firem 
ohledně cloudu. Je ale neopodstatněná. 
Správu přístupu, nastavení oprávnění a 
omezení i přístup ze smartphonů a další 
možnosti spravuje váš IT tým. Jediným 
vlastníkem zůstává vaše společnost. 
Práva, právní nárok i zájem k datům 
uloženým v Office 365 si zachováváte 
vy sami. 

Ohledně zabezpečení vašich dat se 
řídíme několika ústředními pravidly: 
• Vaše data nevyužíváme pro reklamní nebo 

jiné účely, ale jenom k poskytování služeb, 
za které jste si zaplatili. 

• Pokud se někdy službu rozhodnete přestat 
využívat, vaše data půjdou za vámi. 

• V nastavení ochrany osobních údajů můžete 
nakonfigurovat, kdo ve vaší organizaci bude 
mít přístup a k čemu. 

• Rozsáhlé prověrky a přísný dohled předchází 
neoprávněnému přístupu k údajům ze strany 
správců. 

Detailní nastavení a prvky návrhu 
brání tomu, aby se vaše údaje 
smíchaly s údaji jiných organizaci. 
Zaměstnanci našich datových 

center k vašim datům nemají 
přístup. Kromě toho vám nabízíme 
smlouvu o úrovni služeb se zaručenou 
99,9% dostupností a finanční zárukou. 
Pokud dojde k tomu, že dostupnost 
prostředí zákazníka klesne pod 
99,9%, vykompenzujeme to formou 
dobropisu servisu. 

Microsoft je prvním významným 
poskytovatelem cloudových služeb, 
který zavedl jako první na světě 
mezinárodní standard pro ochranu 
osobních údajů v cloudu. Tento standard 
stanovuje jednotný a mezinárodně 
platný přístup k ochraně soukromých 
údajů uložených v cloudu. Prosazuje 
tyto zásady: 
• Kontrolu nad svými údaji máte vy sami. 
• Víte, co se s vašimi údaji děje. 
• Vaše údaje chráníme silným zabezpečením. 
• Vaše údaje nebudou využívané k reklamním 

účelům. 
• Pokud to nezakazuje zákon, vyvine 

společnost Microsoft úsilí, aby bylo jakékoli 
šetření ze strany vládního orgánu adresováno 
přímo vám, a pokusí se napadnout snahu 
o zveřejnění údajů v rámci soudního líčení. 

http://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2015/02/16/microsoft-adopts-first-international-cloud-privacy-standard/
http://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2015/02/16/microsoft-adopts-first-international-cloud-privacy-standard/
http://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2015/02/16/microsoft-adopts-first-international-cloud-privacy-standard/


MÝTUS SEDMÝ 
Skype a Skype pro firmy 
je jedno a to samé. 

SKUTEČNOST 
Skype, který používáte doma, se 
skvěle hodí promalý počet uživatelů. 
Jeho používání je zdarma (pokud 
si nezaplatíte za volání na pevnou 
linku nebo mobily). 

Ve Skypu pro firmy můžete 
zorganizovat online schůzky až 
s 250 účastníky, nabídne vám 
zabezpečení na podnikové úrovni, 
můžete v něm spravovat účty 
zaměstnanců a je integrovaný 
do vašich aplikací Office. 

Skype pro firmy je integrovaný s 
Office 365. Protože uživatelé můžou 
být v kontaktu způsobem, který jim 
vyhovuje, zvýší se jejich produktivita. 
Zaměstnanci můžou z jediné aplikace 
a odkudkoli dělat a přijímat hovory, 
přednášet prezentace a účastnit se 
schůzek. Potřebují jenom připojení 
k internetu. Jaké možnosti získají: 

• Okamžitě zjistí, když je někdo 
zaneprázdněný nebo dostupný. 

• Dvojitým poklepáním na název kontaktu 
spustí relaci rychlého zasílání zpráv. 

• Při schůzce můžou sdílet plochu. 
• Plnohodnotné webové konferenční 

prostředí jim umožní přizvat na 
schůzku partnery mimo podnik. 

• Webová kamera zajistí integraci videa 
pro účely hovorů nebo konferencí. 

Skype pro firmy nevyžaduje 
vyhrazeného správce, který by se staral 
o provoz serverů, ani investice do další 
infrastruktury. O všechno se postaráme 
za vás. Jako součást Office 365 nabídne 
Skype pro firmy uživatelům nové 
funkce, upgrady i opravy, hned jak 
budou dostupné. Skype pro firmy 
i spotřebitelskou verzi Skypu je možné 
federovat, takže obě platformy můžou 
vzájemně komunikovat. Služba Skypu 
pro firmy má nonstop podporu. 
Nastavení, přístup a zabezpečení musí 
samozřejmě spravovat váš tým, ostatní 
je už ale na nás. 

Přečtěte si, co tato zpráva od Gartnera 
ohledně sjednocené komunikace píše 
o Skypu pro firmy (dříve Lyncu). 

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1YWQWK0&ct=140806&st=sb
http://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2MKK8BI&ct=150904&st=sb
http://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2MKK8BI&ct=150904&st=sb


MÝTUS OSMÝ 
E-mail není v cloudu o nic jednodušší. 

SKUTEČNOST 
Když firemní e-mail přesunete do 
cloudu, můžete se v klidu spolehnout 
na to, že o náročnou údržbu softwaru 
se postarají odborníci, kteří ho 
vytvořili. Na druhou stranu si váš tým 
zachová kontrolu nad možnostmi 
vaší společnosti a funkcemi, které vaši 
zaměstnanci používají. Můžete věnovat 
víc času hlavním činnostem, které vám 
generují obchodní hodnotu, a ne se 
pořád starat o údržbu hardwaru. 
Aktualizace a opravy softwaru jsou 

automaticky doručovány hned po 
vydání, jako první aktualizace vždycky 
obdrží Exchange Online. Přestože správa 
a aktualizace probíhají plně automaticky, 
pořád si díky Centru pro správu 
Exchange zachováváte v potřebných 
situacích kontrolu. 

Office 365 vám nabízí řadu možností. 
Vytvořili jsme proto tabulku 
s porovnáním jednotlivých plánů. V této 
tabulce můžete zjistit, která možnost 
(včetně možností Exchange Online) by 
pro vaši společnost byla nejvhodnější. 

https://products.office.com/cs-cz/business/compare-office-365-for-business-plans
https://products.office.com/cs-cz/business/compare-office-365-for-business-plans


MÝTUS DEVÁTÝ 
Neustálé aktualizace 
Office 365 způsobí, že 
důležité obchodní aplikace 
přestanou fungovat. 

SKUTEČNOST 
Je nám jasné, že je absolutně nezbytné, aby vaši zaměstnanci mohli používat 
aplikace a doplňky Office nezbytné pro chod firmy. Považujeme za svůj závazek 
zajistit, aby Office 365 byl kompatibilní s nástroji, které každodenně používáte. 
Jak toho dosahujeme: 

•  Po celém světě vám nabízíme stejné 
standardní desktopové aplikace. 
Obsahují dobře známé nástroje, 
které jste si oblíbili, jako je Word, 
PowerPoint nebo Excel. 

•  Vynakládáme velké úsilí na to, aby 
pravidelné aktualizace Office v cloudu 
neměly dopad na oblasti, kde by mohly 
negativně ovlivnit jiné softwarové aplikace. 
Třeba za posledních 24 měsíců nedošlo 
v důsledku měsíčních vydání Office 365 
k žádným změnám objektového modelu 
ani rozhraní API. Pokud vaše řešení 
nezbytné pro chod firmy v současné době 
s Office 2010 nebo Office 2013 fungují, 
je pravděpodobné, že budou fungovat 
i s Office 365. 

• Úzce spolupracujeme s nejvýznamnějšími 
dodavateli softwaru. Poskytujeme jim 
nástroje a včasný přístup, abychom 
zajistili, že jejich řešení pro Office budou 
s Office 365 neustále fungovat. 

• Formou rad a osvědčených postupů ohledně 
správy aktualizací a vývoje vám pomáháme 
předcházet potížím s kompatibilitou. 

• Umožňujeme souběžné instalace Office 365 
ProPlus a starších verzí Office, abyste měli 
dostatek času na řešení jakýchkoli potíží. 



Závěr 
Když máte plné ruce se správou vzájemně nepropojených systémů, aplikací a dat na nepružných a pomalých 
systémech a zaměstnanci jsou nespokojení s přístupem do podnikové sítě a k novým nástrojům, jen těžko 
se dá najít čas na to, abyste měli aktuální informace o nových produktech a dokázali posoudit všechno, 
co jste kde zaslechli. Teď už ale lépe chápete, jakou vám Office 365 zajistí produktivitu a spolupráci. 

Určitě o tom neváhejte říct kolegům, kteří mají potíže oddělit fakta od fikce, co se týče Office 365. Je dobré, 
když si lidé rozumí a nemusíte vyvracením těchto mýtů ztrácet čas. 

Rádi byste se ohledně Office 365 dozvěděli víc? 

Naplánujte si konzultaci 
s odborníkem na Office 365. 

Zjistěte, jaké výhody  
Office 365 přináší vaší firmě. 

Vyberte pro svou firmu 
ideální plán Office 365. 

https://products.office.com/cs-cz/business/explore-office-365-for-business
https://products.office.com/cs-cz/business/explore-office-365-for-business
https://products.office.com/cs-cz/business/explore-office-365-for-business
https://products.office.com/cs-cz/business/explore-office-365-for-business
https://products.office.com/cs-cz/business/compare-office-365-for-business-plans
https://products.office.com/cs-cz/business/compare-office-365-for-business-plans
https://resources.office.com/CS-CZ-ContactUs.html?lsd=Ebook-TopOfficeMyths
https://resources.office.com/CS-CZ-ContactUs.html?lsd=Ebook-TopOfficeMyths
https://resources.office.com/CS-CZ-ContactUs.html?lsd=Ebook-TopOfficeMyths
https://resources.office.com/CS-CZ-ContactUs.html?lsd=Ebook-TopOfficeMyths
https://products.office.com/cs-cz/business/explore-office-365-for-business
https://products.office.com/cs-cz/business/explore-office-365-for-business
https://products.office.com/cs-cz/business/compare-office-365-for-business-plans

