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Abstrakt

Tato práce popisuje možnosti využití cloudových služeb Microsoft Office 365
v malých a středních podnicích. Obsahuje specifikaci pojmu cloud a dalších zá-
kladních souvisejících pojmů. Dále se zabývá popisem balíku služeb Microsoft
Office 365 se zaměřením na plány předplatného pro segment malých a střed-
ních podniků. Součástí práce je také srovnání těchto služeb s obdobnými clou-
dovými službami – Google Apps For Work a Zoho Mail Suite. Dále práce
obsahuje obecná doporučení pro využívání služeb Microsoft Office 365 pro
malé a střední podniky. Pro lepší ilustraci možností služeb Microsoft Office
365 ve firmách tato práce obsahuje případovou studii využití těchto služeb ve
vybrané firmě.

Klíčová slova Microsoft Office 365, malé a střední podniky, cloud, SaaS,
Google Apps, Zoho Mail Suite
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Abstract

This thesis focuses on the usage of Microsoft Office 365 in small and medium
enterprises. It includes specification of the cloud concept and other basic rela-
ted concepts. It also describes services included in Microsoft Office 365 with
a focus on subscription plans for small and medium enterprises as well as
a comparison of these services with similar cloud-based services – Google
Apps For Work and Zoho Mail Suite. Moreover this thesis includes general
recommendations for the usage of Microsoft Office 365 in small and medium-
sized enterprises. For a better illustration of possibilities that can Microsoft
Office 365 offer for businesses, this paper contains a case study of the usage
of Microsoft Office 365 in a selected company.

Keywords Microsoft Office 365, small and medium enterprises, cloud, SaaS,
Google Apps, Zoho Mail Suite
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Úvod

V oblasti cloud computingu (zkráceně cloudu) došlo v posledních letech k vel-
kému rozvoji. Cloud je model využívání a přístupu k počítačovým prostředkům
a existuje v několika podobách. Jednou z variant cloud computingu mohou být
hostované aplikace nabízené zákazníkům jako služby dostupné přes internet.
Tyto aplikace mohou běžet v rozsáhlých datacentrech, které dokáží obsloužit
miliony zákazníků. Vzhledem k takovému rozsahu je možné docílit optimali-
zace nákladů, díky kterým jsou tyto služby nabízeny za příznivé ceny. Záro-
veň jsou služby dostupné bez nutnosti časově i finančně náročného budování
a správy vlastní IT infrastruktury.
Jedním z konkrétních příkladů takových služeb je Microsoft Office 365. Tento
balík cloudových služeb obsahuje nástroje pro komunikaci, spolupráci a zná-
mou sadu kancelářských nástrojů Microsoft Office. Tyto nástroje dokáží najít
uplatnění téměř v libovolné firmě, nehledě na její velikost či obor činnosti.
Díky nízkým pořizovacím a provozním nákladům jsou tyto služby dostupné
i pro malé a střední podniky. Ty by se pravděpodobně k takto pokročilým
nástrojům za srovnatelnou cenu bez využití cloudu nedostaly. Nejenže tak zís-
kají přístup k nástrojům, které používají i mnohem větší firmy, ale při vhodné
aplikaci dokáží ušetřit náklady na IT a zvýšit produktivitu pracovníků.
Právě tyto vlastnosti, které činí tento produkt zajímavým, byly motivací k se-
psání této práce. Ta se zabývá možnostmi využití cloudových služeb Microsoft
Office 365 v malých a středních podnicích.

Cíle práce

Cílem této práce je specifikovat pojem cloud a další související pojmy po-
třebné k zařazení Microsoft Office 365 do kontextu cloudových služeb. Dále
analyzovat tento balík služeb, se zaměřením na plány předplatného určené pro
segment malých a středních podniků. Následně najít obdobné cloudové služby
cílené na tento segment a provést základní srovnání se službami Office 365.
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Úvod

Dalším cílem je vytvořit obecná doporučení pro využívání služeb Microsoft
Office 365 v segmentu malých a středních firem. Nakonec provést případovou
studii jejich využití ve vybrané firmě. Jejím cílem je lepší ilustrace možností
využití služeb Microsoft Office 365 a seznámení čtenáře s náklady, výhodami
a riziky spojenými s provozem tohoto řešení.
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Kapitola 1
Specifikace pojmů

1.1 Definice malých a středních podniků

Definice segmentu malých a středních podniků (MSP) závisí na parametrech
podniku. Různé státy či uskupení definují parametry odlišným způsobem. Na-
příklad Evropská unie (která navíc rozlišuje i mikropodniky), stanovuje status
MSP na základě tří základních kritérií, jejichž limity jsou uvedeny v tabulce
1.1. Strop pro počet pracovníků je povinný, avšak podnik si může vybrat strop
pro roční obrat, či bilanční sumu. Výpočet hodnot, potřebných pro ověření spl-
nění kritérií, je ovlivněn také ekonomickou nezávislostí podniku. Nezávislost je
určena na základě vztahů s dalšími podniky a rozděluje podniky do kategorií
nezávislých, partnerských a propojených. Přesná kritéria pro toto rozdělení
lze nalézt v příručce [1].

Tabulka 1.1: Hranice kritérií pro zařazení podniku do kategorie MSP [1]
Kategorie
podniku

Počet
zaměstnanců Roční obrat Roční bilanční

suma
Střední < 250 ≤ 50 mil. e ≤ 43 mil. e
Malý < 50 ≤ 10 mil. e ≤ 10 mil. e
Mikropodnik < 10 ≤ 2 mil. e ≤ 2 mil. e

1.2 Definice cloud computingu

Cloud computing je dalším modelem využívání IT prostředků. Název cloud
computing, zkráceně cloud, je odvozen z reprezentace internetu v návrzích
počítačové sítě. V těchto dokumentech byl internet abstrahován a znázorněn
pouze oblakem (oblak je anglicky cloud), pod kterým se skrývali všechny inter-
netové technologie a protokoly [2]. Toto spojení není náhodné, síťové připojení
a abstrakce jsou s cloudem silně vázány.
Co přesně se skrývá za pojmem cloud, lze však vysvětlit pomocí více definic.
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1. Specifikace pojmů

Zvolil jsem definici amerického institutu NIST (National Institute of Stan-
dards and Technology), která definuje cloud computing jako model umožňující
všudypřítomný, praktický, na vyžádání dostupný síťový přístup k sdílenému
fondu konfigurovatelných výpočetních prostředků (jako jsou např. sítě, ser-
very, úložiště, aplikace a služby), které mohou být rychle poskytnuty a uvol-
něny s minimálním úsilím a interakcí poskytovatele. Tento model se skládá
z pěti základních vlastností, které musí cloud mít, tří modelů poskytování
služeb a čtyř modelů nasazení [3]. Soubor hardwaru a softwaru v cloudu nazý-
váme cloudovou infrastrukturou. Opakem cloud computingu je model zvaný
on premise.
On premise je model využívání IT prostředků, při kterém je veškerý hard-
ware vlastněn organizací a je umístěn přímo v prostorách firmy. Software je
pořizován formou licencí a instalován na zařízení pomocí interního IT oddělení,
či externích pracovníků.

1.2.1 Základní vlastnosti cloudu

Podle definice institutu NIST1, popsané v minulé kapitole, by měl mít každý
cloud pět základních vlastností [3].

1.2.1.1 Služby na vyžádání / On-demand self-service

Uživateli jsou poskytnuty výpočetní prostředky, jako např. serverový čas nebo
síťové úložiště dle potřeby automaticky, bez nutnosti přímé interakce s jed-
notlivými poskytovateli služby.

1.2.1.2 Síťový přístup / Broad network access

Prostředky jsou dostupné přes síť a je k nim přistupováno přes standartní
mechanismus, který podporuje heterogenní využití tenkých či tlustých klient-
ských platforem (např. mobilní telefony, tablety, notebooky a pracovní sta-
nice).

1.2.1.3 Sdílený fond prostředků / Resource pooling

Výpočetní prostředky poskytovatele jsou sloučeny do sdíleného fondu a do-
stupné vícero uživatelům pomocí tvz. multi-tenant2 modelu. Uživatel obecně
nemá kontrolu nebo povědomí o konkrétním fyzickém umístění prostředků.
Avšak většinou je mu umožněno určit polohu na vyšší úrovni abstrakce, např.
zvolit určitý stát či datacentrum, kde se mají prostředky nacházet.

1Uvedené definice základních vlastností převzaté od NIST [3] jsou volně přeloženy.
2Multi-tenant je model, kde jeden fyzický prostředek (např. server, úložiště) využívá více

uživatelů (tvz. tenantů). Jejich vzájemné oddělení a izolace je uskutečněna softwarově.
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1.2. Definice cloud computingu

1.2.1.4 Vysoká pružnost / Rapid elasticity

Množství dostupných prostředků může být pružně navýšeno a sníženo, v ně-
kterých případech automaticky, podle aktuální potřeby uživatele. Uživateli se
prostředky jeví jako nelimitované a jsou dostupné v libovolnou dobu.

1.2.2 Modely poskytování služeb

Cloud lze rozdělit také podle druhu služeb, které poskytovatel cloudu na-
bízí. Obecně se můžeme setkat s termínem XaaS, znamenající X as a ser-
vice (X jako služba), kde místo X je použit název konkrétní nabízené služby.
XaaS je někdy nazýváno „Everything as a service“ (vše jako služba), či Any-
thing as a service (cokoliv jako služba). Příkladem může být:

• Storage as a Service (StaaS) — úložiště jako služba

• Identity as a service (IDaaS) — identita jako služba

• Disaster recovery as a service (DRaaS) — obnova po havárii jako služba

• Desktop as a service (DaaS) — pracovní plocha jako služba

Všechny tyto služby lze zařadit do jednoho ze tří základních modelů posky-
tování služeb (service models) definovaného institutem NIST3 – SaaS, PaaS,
IaaS. Tyto tři modely rozdělují cloud do několika vrstev, které jsou znázor-
něny na obrázku 1.1. Na nejspodnější vrstvě je infrastruktura poskytovatele,
kterou uživatel nespravuje a nemá nad ní plnou kontrolu (hardware, servery,
sítě). Vyšší vrstvy znamenají vyšší úroveň abstrakce, nižší vrstvy znamenají
z pohledu uživatele větší kontrolu nad infrastrukturou.

SaaS (Software jako služba)

IaaS (Infrastruktura jako služba)

PaaS (Platforma jako služba)

Datacentrum
(Hardware, Servery, Sít )ú
ro

v
e
ň
 a

b
s
tr

a
k
c
e

ú
ro

v
e
ň
 k

o
n
tr

o
ly

Obrázek 1.1: Modely nasazení cloudu [4]

3Uvedené definice modelů poskytování služeb převzaté od NIST [3] jsou volně přeloženy.
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1. Specifikace pojmů

1.2.2.1 Software jako služba / Software as a Service (SaaS)

Uživateli jsou zpřístupněny aplikace běžící v cloudové infrastruktuře poskyto-
vatele. Ty jsou dostupné různým zařízením prostřednictvím tenkých klientů,
jako je například webový prohlížeč. Uživatel může provádět změny aplikace
jen na úrovni nastavení, které mu explicitně zpřístupní poskytovatel.

1.2.2.2 Platforma jako služba / Platform as a Service (PaaS)

Uživatel má možnost spouštět vlastní aplikace v cloudové infrastruktuře po-
skytovatele. Avšak tyto aplikace musí být vytvořené pomocí programovacích
jazyků, knihoven, nástrojů a služeb podporovaných poskytovatelem. Nad tě-
mito aplikacemi má uživatel plnou kontrolu a může i omezeně měnit nastavení
prostředí, v němž jsou hostovány.

1.2.2.3 Infrastruktura jako služba / Infrastructure as a Service
(IaaS)

Uživateli jsou poskytnuty základní výpočetní prostředky, jako je procesorový
čas, úložiště, síť a další. Uživatel sice stále nespravuje a nemá plnou kontrolu
nad infrastrukturou, ale je mu umožněno na ní spouštět libovolný software,
včetně operačního systému dle výběru. V některých případech může do jisté
míry ovlivnit síťové komponenty, jako například firewall.

1.2.3 Modely nasazení

Cloudovou infrastrukturu lze podle NIST4 také rozdělit dle různých modelů
nasazení (deployments models). Toto dělení odlišuje jednotlivé infrastruktury
v závislosti na tom, jaká skupina uživatelů má ke cloudu přístup.

1.2.3.1 Privátní cloud / Private cloud

Cloudová infrastruktura je poskytnuta k výhradnímu použití uživatelům z jedné
organizace. Infrastruktura může být vlastněna a spravována organizací přímo,
třetí stranou či kombinací obojího.

1.2.3.2 Komunitní cloud / Community cloud

Cloudová infrastruktura je poskytnuta k výhradnímu použití specifické sku-
pině uživatelů z různých organizací, které spojuje nějaký společný zájem, jako
například splnění specifických bezpečnostních norem či firemních politik. In-
frastruktura může být vlastněna a spravována jednou z organizací přímo, třetí
stranou či kombinací obojího.

4Uvedené definice modelů nasazení převzaté od NIST [3] jsou volně přeloženy.
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1.2. Definice cloud computingu

1.2.3.3 Veřejný cloud / Public cloud

Cloudová infrastruktura je poskytnuta libovolným organizacím nebo jednotliv-
cům. Infrastruktura může být vlastněna a spravována podnikem, akademickou
nebo vládní organizací či libovolnou kombinací výše uvedeného.

1.2.3.4 Hybridní cloud / Hybrid cloud

Tento model infrastruktury je libovolnou kombinací privátního, veřejného a ko-
munitního cloudu. Jednotlivé infrastruktury zůstávají samostatnými, ale jsou
vázány nějakou technologií, která umožňuje přenositelnost dat a aplikací.
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Kapitola 2
Popis služeb Microsoft Office

365

Microsoft Office 365, nástupce Microsoft Business Productivity Online Stan-
dard Suite (BPOS), je balík cloudových služeb, obsahující nástroje pro pod-
poru spolupráce, komunikace a úpravu dokumentů. Do kontextu cloudových
služeb lze zařadit jako veřejnou cloudovou službu typu SaaS. Nabízí široké
možnosti využití – od e-mailových služeb, sdílených kalendářů a kontaktů,
audio i video konferencí, přes tvorbu interních i veřejných firemních webů, až
po sdílení, archivaci a úpravu dokumentů více osobami v reálném čase.
Služby jsou dostupné prostřednictvím několika plánů předplatného. Ty jsou
placeny formou měsíčních poplatků, cena služby je vždy stanovena na jed-
noho uživatele. V jednotlivých plánech mohou být obsaženy některé z těchto
základních služeb:

• SharePoint Online
• OneDrive
• Exchange Online
• Lync Online

• Office Online

• Office Professional Plus

• Yammer

Výše uvedené služby lze předplatit i samostatně (vyjma Office Professio-
nal Plus), avšak v rámci některého z plánů předplatného Office 365, obsahují-
cího více služeb je cena výrazně výhodnější. Další výhodou zakoupení služeb
v balíku je jejich provázanost, která umožňuje provádět některé činnosti efek-
tivněji, než za použití několika různých nástrojů. Součástí předplatného jsou
pravidelné aktualizace všech aplikací, které přinášejí nejen opravy chyb, ale
také nové funkce.
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2. Popis služeb Microsoft Office 365

2.1 SharePoint Online

SharePoint Online je cloudovou verzí on premise SharePointu. Obsahuje ko-
lekci webových nástrojů a technologií, která slouží pro ukládání, sdílení a správu
digitálních informací. Umožňuje vytvářet intranetové, extranetové i interne-
tové stránky5 bez znalosti programování, pomocí dostupných šablon. Existuje
několik druhů stránek, které lze vytvářet. Jedním z nich jsou tvz. team sites
- týmové weby, které sjednocují informace potřebné k práci na jednom místě.
Na nich je možné sdílet kalendář a dokumenty, spravovat úkoly nebo sledo-
vat novinky a harmonogram. Dále lze vytvářet tvz. community sites, což jsou
stránky podobající se známým internetovým diskuzním fórům. Na nich mohou
uživatelé klást otázky a odpovídat na stávající. Další skupinou stránek jsou
my sites - osobní stránky. Slouží jako osobní profil zaměstnance, na kterém
lze sdílet informace o sobě a zpřístupnit je dalším pracovníkům.
Funkce stránek lze rozšířit pomocí přídavných aplikací. Aplikace jsou dostupné
v online obchodě, tvz. SharePoint Store. Zde lze nalézt placené i neplacené
aplikace od Microsoftu nebo třetích stran. V případě potřeby specifické funk-
cionality může organizace vytvořit aplikaci vlastní [6].

2.1.1 Plány předplatného pro Sharepoint Online

Pro tuto službu jsou aktuálně plány dva. Sharepoint Online Plan 1 za 3,8 e
a SharePoint Online Plan 2 za 6,10 e měsíčně za uživatele (bez DPH), s mě-
síčním závazkem6. Oba tyto plány obsahují základní funkce jako vytváření
týmových webů, možnost sdílení dokumentů a vyhledávání. Dále oba plány
obsahují možnost využítí Access Services a workflow. SharePoint Plan 2 na-
bízí navíc funkci Visio Services a BI funkce jako Excel Services, PowerPoint
a PowerView. Dále obsahuje pokročilé funkce pro správu obsahu jako eDisco-
very, ACM (umožňuje auditování knihoven) a pokročilé možnosti vyhledávání
[7]. Hlavní limity funkcí, které jsou společné pro oba plány, jsou obsaženy
v tabulce 2.1.

2.2 OneDrive

OneDrive (dříve SkyDrive) je cloudové úložiště, které slouží k ukládání sou-
borů, které jsou poté přes internet dostupné různým zařízením. Obsah umís-
těný na OneDrive lze také sdílet. Pro podniky je určena verze OneDrive for
Business (dříve SkyDrive Pro). Ta na rozdíl od obyčejného OneDrive pro ne-
komerční účely má odlišné uživatelské rozhraní a navíc nabízí pokročilejší

5Od dne 9. března 2015 není funkce „public websites“, která umožňovala vytvářet in-
ternetové stránky novým zákazníkům dostupná. Jako alternativa slouží služby partnerských
třetích stran. Pro zákazníky využívající funkci public websites před 9. březnem 2015 bude
tato funkce dostupná nadále nejméně po dobu dvou let [5].

6Uvedené ceny převzaty z [7] dne 16. 3. 2015.
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2.3. Exchange Online

Tabulka 2.1: Hlavní limity funkcí Sharepointu Online, společné pro plány Plan
1 a Plan 2 [8]

Limit Velikost limitu

Celkové sdílené úložiště organizace 10 GB + (500 MB∗počet uživatelů)
+ další zakoupené úložiště

Další zakoupené úložiště neomezené

Úložiště kolekce stránek 1 TB na jednu kolekci webů (25GB pro
zkušební verzi)

Počet kolekcí stránek na organizaci 500 000 (jiné než osobní stánky)
Počet podřízených stránek na kolekci strá-
nek 2 000

Velikost ukládaných souborů do knihoven
stránek 2 GB na jeden soubor

Velikost souboru v příloze 250 MB

možnosti správy dokumentů, podobně jako SharePoint (například pokročilé
nastavení práv, workflow, auditování a reportování). OneDrive for Business
lze získat v plánech předplatného Office 365, SharePoint Online nebo jako
samostatnou službu. Navíc je také k dispozici společně s on-premise Share-
pointem 2013 [9].

2.2.1 Plány předplatného pro OneDrive

Služba OneDrive s 15 GB úložného prostoru, společně s Office Online, je do-
stupná pro nekomerční účely všem vlastníkům účtu Microsoft zdarma. Pro
navýšení velikosti úložiště jsou ceny stanoveny na 46 Kč za 100 GB nebo
92 Kč za 200 GB měsíčně (s DPH)7. Větší úložiště je dostupné až pro před-
platitele některého z plánů balíku Office 365, kde je k dispozici 1 TB [10].
OneDrive for Business je jako samostatná služba dostupný za 3,80 EUR na
uživatele za měsíc (bez DPH)8, a to včetně Office Online. Velikost úložiště je
1 TB [11]. Navíc od října roku 2014 Microsoft všem předplatitelům plánů Office
365, které obsahují OneDrive, postupně zdarma ruší limit velikosti a úložiště
se tak stává neomezeným. To stejné platí pro plány Office 365 s OneDrive for
Business, kde rušení limitu začalo počátkem roku 2015 [12].

2.3 Exchange Online

Exchange Online je cloudovou obdobou on premise Exchange Serveru. Tato
služba obsahuje e-mailové schránky, možnost organizace kalendáře a správu
kontaktů. Kalendáře i kontakty se dají sdílet mezi určenými pracovníky a usnad-
nit tak spolupráci. Součástí služby je ochrana e-mailových schránek před spa-
mem a škodlivým softwarem [13].

7Uvedené ceny převzaté z [10] dne 23. 3. 2015.
8Uvedená cena převzata z [10] dne 23. 3. 2015.
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2. Popis služeb Microsoft Office 365

2.3.1 Plány předplatného pro Exchange Online

Exchange Online je dostupný jako samostatná služba v rámci tří plánů. Ex-
change Online Plan 1 za 3,10 e, Exchange Online Plan 2 za 6,10 e a Exchange
Online Kiosk za 1,50 e měsíčně za uživatele (bez DPH), s ročním závazkem9.
Plány nejsou dostupné formou měsíčního závazku.
Plan 1 obsahuje emailovou schránku podporující protokoly IMAP, POP, Ex-
change ActiveSync a rozhraní MAPI. Přistupovat ke schránce je možné přes
webovou aplikaci Outlook Web App nebo přes libovolného klienta, který pod-
poruje některý z přístupových protokolů (například MS Outlook). Schránka
je vybavena antimalwarovou a antispamovou ochranou zvanou Exchange On-
line Protection. Plan 2 obsahuje vše co Plan 1, navíc přidává neomezené úlo-
žiště v In-Place Archivu, hlasovou schránku a ochranu před únikem citlivých
dat prostřednictvím hloubkové analýzy obsahu. Dále obsahuje funkci In-Place
Hold, která umožňuje organizacím zachovat odstraněné a upravené položky
z primárních poštovních schránek a místních archivů uživatelů [14]. Plán Ki-
osk je plánem, jehož funkce jsou nejvíce omezeny. Nabízí schránku velikosti
pouze 2 GB, nepodporuje archivování a přistupovat lze pouze pomocí proto-
kolu POP (pro mobilní telefony je navíc podporován Exchange ActiveSync),
podpora IMAP i MAPI chybí [15]. Hlavní limity služby Exchange Online spo-
lečné pro všechny plány jsou obsaženy v tabulce 2.2.

Tabulka 2.2: Hlavní omezení služby Exchange Online platné pro plány Kiosk,
Plan 1 a Plan 2 [16]

Limit Velikost limitu
Velikost poštovní schránky 50 GB (2 GB pro plán Kiosk)10

Počet přiložených souborů 250
Velikost přiloženého souboru 25 MB
Počet příjemců za den 10 000
Počet příjemců v jednom emailu 500

2.4 Lync Online

Lync Online je cloudovou obdobou on premise Lync Serveru. Je to nástroj pro
audio i video hovory, online meetingy a instant messaging. Uživatelé mohou
nastavit svoji dostupnost, která je pak zobrazena všem ostatním (dostupný,
zaneprázdněný, nerušit apod.). Možnost spolupráce je prohloubena funkcí pro
sdílení pracovní plochy, či rozšiřujícími funkcemi online meetingů, jako je vir-
tuální flipchart. Komunikovat lze i s pracovníky mimo organizaci, kteří použí-
vají Skype, Lync, nebo bezplatnou webovou aplikace Lync Web App. Vhodné
je také zmínit i možné propojení s Exchange serverem, které umožňuje zob-

9Uvedené ceny převzaté z [14, 15] dne 23. 3. 2015.
10Plan 2 obsahuje navíc neomezené úložiště v rámci In-Place archivu.
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2.5. Office Online

razovat zprávy z instant messagingu v přijaté a odeslané poště či přidávání
kontaktů z Exchange [17, 18, 19]. Nová verze Lync Online se uživatelským
prostředím bude více podobat aplikaci Skype a dostane nové jméno Skype for
Business. Prvním předplatitelům Office 365 bude nová verze dostupná v první
polovině roku 2015 [20].

2.4.1 Plány předplatného pro Lync Online

Pro tuto službu jsou aktuálně dostupné plány dva – Lync Plan 1 za 1,5 e
a Lync Plan 2 za 4,20 e měsíčně za uživatele (bez DPH)11. U plánů probíhá
platba formou měsíčního závazku. Součástí obou plánů jsou hlavní funkce jako
informace o stavu uživatele, zasílání rychlých zpráv (mezi dvěma a více účast-
níky), propojení se službou Skype a audio i video hovory z Lync do Lync
mezi dvěma účastníky. Pro oba plány jsou také společná omezení. Maximum
účastníků meetingu (nebo prezentérů) je stanoven na 250 a limit pro celkovou
velikost souborů nahraných během jednoho meetingu na 500 MB [21].
Další funkce jako sdílení plochy, aplikace nebo virtuální tabule, ovládací prvky
meetingů (organizátor, funkce Lobby Experience, Join From) a rozšířené mož-
nosti psaní poznámek z meetingů pomocí OneNote jsou pouze v Lync Plan 2.
Také možnost využití webové aplikace Lync Web App a audio i video hovory
mezi více účastníky jsou zahrnuty až v plánu druhém [22].

2.5 Office Online

Office Online (dříve Office Web Apps) jsou online verzí nástrojů Microsoft Of-
fice, dostupnou přes webový prohlížeč. Obsahují Word Online, Excel Online,
PowerPoint Online a OneNote Online. Oproti plnohodnotným offline verzím
chybí některé funkce. Uživatelské rozhraní se snaží co nejvíce kopírovat offline
verzi. K funkcím známým z jejich offline verzí, se přidává možnost vytvářet
tzv. Excel Survey, což jsou formuláře určené pro online průzkumy. Uložené vý-
sledky lze pak prohlížet pomocí Excelu (online i offline verze). V jednotlivých
aplikacích je vždy tlačítko umožňující otevření dokumentu v plnohodnotné
desktopové verzi (pokud je na daném PC dostupná). Dokumenty je možné
sdílet a editovat je vícero uživateli najednou v reálném čase. Tato služba je
dostupná společně se službou OneDrive (resp. OneDrive for Business) [23].

2.6 Office Professional Plus

Office Professional Plus je služba, která umožňuje stažení nejnovějších verzí
kancelářských aplikací Office a Office for Mac12. Součástí sady jsou aplikace

11Uvedené ceny převzaté z [21] dne 21. 3. 2015.
12V aktuální verzi (ke dni 11.3.2015) Office for Mac 2011 nejsou dostupné aplikace Pub-

lisher, Access a InfoPath [24].
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2. Popis služeb Microsoft Office 365

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access, Lync a In-
foPath13. Na rozdíl od Office Online, je možné aplikace spouštět a využívat
jejich offline funkce bez nutnosti připojení na internet. Součástí služby jsou
verze pro mobilní telefony14 a tablety. Jeden uživatel může nainstalovat Of-
fice na pět PC (Windows nebo Mac), pět tabletů a pět telefonů. Tato služba
je dostupná pouze k plánům Office 365 a její aplikace jsou dobře provázány
s některými dalšími částmi (například možnost ukládání dokumentů na One-
Drive). V některých plánech je dostupná pouze podmnožina výše uvedených
aplikací.

2.7 Yammer
Yammer je privátní sociální síť, která pomáhá pracovníkům při spolupráci
a komunikaci. Podobá se známé sociální síti Facebook, avšak svými funkcemi
je přizpůsobena firemnímu prostředí. Příkladem funkcí jsou osobní profily uži-
vatelů, vyhledávání uživatelů podle odbornosti, zasílání zpráv nebo možnost
vytvářet skupiny a ankety. Nabízí také možnost sdílení souborů. Je proto al-
ternativou k sociálním funkcím, které nabízí SharePoint. Tuto službu nelze
využívat bez vlastní domény [27].

2.7.1 Plány předplatného pro Yammer

Tato služba má dvě verze – Yammer Basic a Yammer Enterprise. Yammer
Basic je dostupný zdarma a Yammer Enterprise je dostupný s ročním závaz-
kem za 2,30 e měsíčně za uživatele (bez DPH)15. Placená verze oproti verzi
zdarma nabízí navíc funkce jako je analýza dat, monitorování klíčových slov
a rozšířené administrační nástroje.

13Vývoj nových verzí aplikace byl v roce 2014 ukončen [25].
14Existují plány, které obsahují Office Professional Plus a současně neumožňují stažení

plnohodnotných mobilních aplikací. Jsou to plány Education E2, Education E3, Government
E3 a Government E4 [26].

15Uvedené ceny převzaté z [28] dne 23. 3. 2015.
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Kapitola 3
Plány předplatného Microsoft

Office 365 pro podniky

Plány předplatného Office 365 lze rozdělit do několika skupin, v závislosti na
jaký segment zákazníků cílí. Pro nekomerční použítí existují skupiny plánů
Personal, určené jednotlivcům a Home určené domácnostem. Dalšími skupi-
nami jsou plány Education pro akademické instituce a Nonprofit pro neziskové
organizace, které obsahují speciální plány zdarma, či se slevou oproti plánům
pro podniky. Existuje také kategorie plánů Government určená pro subjekty
státní správy nebo místní samosprávy. Ta obsahuje za sníženou cenu plány
Enterprise E1, E2, Exchange Plan 1 a Exchange Plan 2.
Pro firmy jsou určené plány kategorie Business a Enterprise. Podle Microsoftu,
Business plány cílí na uživatele malých a středních podniků, Enterprise plány
na větší firmy. Dříve byli plány pro segment MSP rozděleny na dvě skupiny.
V první skupině byly plány Small Business a Small Business Premium, spe-
ciálně pro malé podniky. V druhé skupině byl plán Midsize Business, určený
pro střední podniky. V říjnu roku 2014 byli staré plány pro MSP nahrazeny
novými. Pro nové uživatele již nejsou dostupné, avšak uživatelé, kteří využí-
vali starých plánů před říjnem 2014, mají možnost jich využívat až do 1. října
2015. V této době jsou jejich služby stále aktualizovány a je umožněno do
plánů přidávat další uživatele. Po 1. říjnu 2015 již musí uživatelé starých plánů
přestoupit na plány nové [29].
V kategorii Business se nachází tyto plány:

• Office 365 Business Essentials

• Office 365 Business

• Office 365 Business Premium
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3. Plány předplatného Microsoft Office 365 pro podniky

Business plány
Pro základní požadavky

Enterprise plány
Pro pokro ilé požadavky

Jeden portál pro administraci

Business Premium Enterprise E3

Business ProPlus Enterprise E1Business Essentials

Další služby (nap .  Project Pro, Visio Pro, Dynamics CRM a jiné)

Office aplikace,

OneDrive

Office aplikace,

OneDrive

Exchange, Sharepoint

Lync Online a Yammer
Exchange, Sharepoint

Lync Online a Yammer

Office aplikace, OneDrive, Exchange, Sharepoint

Lync Online a Yammer
Office aplikace, OneDrive, Exchange, Sharepoint

Lync Online a Yammer

Obrázek 3.1: Základní pohled na plány Office 365 pro podniky [30]

V kategorii Enterprise jsou k dispozici tyto plány:

• Office 365 Enterprise E1
• Office 365 ProPlus
• Office 365 Enterprise E3

• Office 365 Enterprise E4

• Office 365 Enterprise K1

Základní pohled na všechny tři plány skupiny Business a první tři plány
skupiny Enterprise je znázorněn na obrázku 3.1. Na něm je dobře vidět, jak
je struktura plánů kategorie Business a Enterprise podobná. Vždy k plánu ze
skupiny Business existuje plán ze skupiny Enterprise, který nabízí stejný druh
služeb, jen je rozšiřuje o pokročilejší funkce.
Hlavní rozdíl mezi plány skupin Business a Enterprise je ten, že Business
plány jsou omezeny počtem 300 uživatelů na jeden plán, kdežto u Enter-
prise plánů není limit počtu uživatelů žádný. Navíc plány Enterprise nabízí
některé pokročilé funkce, které nejsou obsažené v plánech Business. Jsou to
například BI funkce Excelu, pokročilé funkce pro kontrolu dodržování před-
pisů (ochrana před únikem informací pro emaily a soubory, funkce eDiscovery)
nebo nástroje pro správu aplikací jako group policy a telemetry. Dále také na-
víc přidávají program Microsoft Access, či funkci Office 365 Video, pro snadné
sdílení a přehrávání videí [31, 32]. Proto i malé a střední firmy mohou sáhnout
po některém z plánů z Enterprise kategorie, pokud vyžadují některou z těchto
funkcí. Výhodou je fakt, že je možné plány Business a Enterprise mezi sebou
kombinovat, pokud je dodržen limit počtu uživatelů. I při kombinaci plánů je
jejich správa dostupná prostřednictvím jednoho společného administračního
nástroje. Kromě plánů uvedených na obrázku 3.1, jsou k dispozici plány En-
terprise E4 a Enterprise K1.
Plán Enterprise E4 obsahuje stejné funkce jako plán Enterprise E3, navíc
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nabízí možnost nahradit, nebo rozšířit systém pobočkové telefonní ústředny
(PBX) pomocí Lync serveru. K nahrazení PBX je ale potřeba ke cloudovému
řešení navíc nasadit on premise Lync server [33].
Poslední plán Enterprise, plán Enterprise K1 je plánem zaměřeným na pra-
covníky, kterým vystačí jen omezená množina funkcí jiných plánů. Za sníženou
cenu nabízí omezený přístup do SharePointu (např. uživatel nemá své vlastní
osobní stránky a nemůže spravovat kolekce stránek), přístup do Yammeru
a možnost úpravy dokumentů pomocí Office Online. Nabízí také emailovou
schránku, ale na rozdíl od ostatních plánů pouze s velikostí 2GB [15].
Pro všechny plány je společná smlouva o úrovni služeb s dostupností 99,99%
s finanční zárukou, webová i telefonická podpora 24/7 pro kritické problémy
a vysoká úroveň zabezpečení. Kromě přihlašování, pomocí přihlašovacích údajů
vytvořených speciálně pro Office 365, je dále je možnost synchronizace s on-
premise Active Directory a využívat tak SSO (single sign-on) – jednotné při-
hlašovací údaje do on premise a cloudových služeb.
Pro všechny plány předplatného je také společný vzhled uživatelského roz-
hraní. Uživatelské rozhraní je koncipováno tak, aby všechny aplikace byly
dostupné z jednoho místa a jejich vzhled byl jednotný. Jednotnost vzhledu
je podpořena také tím, že rozhraní Office Online se snaží co nejvíce kopíro-
vat rozhraní plnohodnotné sady Office. Upravit vzhled lze pomocí přibližně
30 dostupných motivů, nebo lze vytvořit vlastní motiv. Motivy ovlivňují barvu
použitou pro zvýraznění textu, ikonu nabídky a barvu textu, ikon a pozadí
navigačního panelu. Přidat lze také logo společnosti, které je pak zobrazeno
v navigačním panelu. Všechny služby jsou kompletně přeloženy do českého
jazyka. Ukázka uživatelského rozhraní je na obrázku 3.2.

Obrázek 3.2: Ukázka grafického rozhraní služby Office 365
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3. Plány předplatného Microsoft Office 365 pro podniky

3.1 Plány předplatného pro malé a střední
podniky

Jak již bylo zmíněno výše, do této skupiny patří plány Office 365 Business
Essentials, Office 365 Business a Office 365 Business Premium. Bližší popis
plánů Enterprise je nad rámec této práce.

3.1.1 Office 365 Business Essentials

Tento plán obsahuje základní cloudové služby Microsoftu pro podporu komu-
nikace a spolupráce. Jeho součástí jsou služby [34]:

• SharePoint Online Plan 116

• Exchange Online Plan 117

• Lync Online Plan 2

• OneDrive For Business
• Office Online
• Yammer Enterprise

Uživatelé tohoto plánu tedy dostanou přístup k 50 GB emailové schránce,
možnost spravovat kontakty a organizovat kalendáře díky Exchange Online.
Pak také možnost ukládat a sdílet soubory do 1 TB úložiště (začátkem roku
2015 je uživatelům postupně rušen velikostní limit a úložiště se tak stává ne-
omezeným), s možností přístupu k nim z PC, tabletů i smartphonů pomocí
OneDrive For Business. Mohou vytvářet projektové nebo týmové weby, na kte-
rých lze ukládat a sdílet informace a dokumenty prostřednictví SharePointu
Online. Tyto dokumenty pak lze editovat pomocí kancelářských nástrojů Of-
fice Online. Lze uskutečňovat audio i video hovory či posílat krátké zprávy
díky Lync Online. Jako další podpora spolupráce slouží podniková sociální síť
Yammer Enterprise. Podrobnější popis těchto služeb se nachází v předchozí
části práce (kapitola 2).
Cena tohoto plánu je stanovena na 3,8 e měsíčně za uživatele (bez DPH),
s ročním závazkem. S měsíčním závazkem je cena 4,6 e (bez DPH) měsíčně
za uživatele18.

3.1.2 Office 365 Business

Tento plán obsahuje vždy aktualizované aplikace Office a to v online i pl-
nohodnotné offline verzi. Navíc je možné dokumenty ukládat do cloudového
úložiště a umožnit tak snadné sdílení a přístup k nim z libovolného zařízení.
Součástí plánu Office 365 Business jsou služby [34]:

16Oproti samostatně pořízenému plánu navíc nabízí funkce Surveys, Scorecards & Da-
shboards, Advanced Content Processing a možnost editovat dokumenty v Office Online.

17Oproti samostatně pořízenému plánu není podporována hybridní nasazení spolu s on-
premise Exchange serverem.

18Uvedené ceny převzaté z [35] dne 25. 3. 2015.
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3.2. Druhy závazků k odběru služeb

• Office Professional Plus

• Office Online

• OneDrive for Business

V této verzi jsou dostupné aplikace Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Pu-
blisher a OneNote až na pět počítačů, pět tabletů a pět telefonů. Velikost
úložiště OneDrive for Business je 1 TB (začátkem roku 2015 je uživatelům
postupně rušen velikostní limit a úložiště se tak stává neomezeným).
Cena tohoto plánu je stanovena na 8,8 e měsíčně za uživatele (bez DPH),
s ročním závazkem. S měsíčním závazkem je cena 10,7 e (bez DPH) měsíčně
za uživatele19.

3.1.3 Office 365 Business Premium

Tento plán obsahuje všechny funkce obsažené v plánech Office 365 Business
a Office 365 Business Essentials, ve stejné podobě. Obsahem balíku jsou tedy
tyto služby [34]:

• SharePoint Online Plan 120

• Exchange Online Plan 121

• Lync Online Plan 2
• OneDrive For Business

• Office Online

• Yammer Enterprise

• Office Professional Plus

Cena tohoto plánu je stanovena na 9,6 e měsíčně za uživatele (bez DPH),
s ročním závazkem. S měsíčním závazkem je cena 11,50 e (bez DPH) měsíčně
za uživatele22.

3.2 Druhy závazků k odběru služeb

Existují dva druhy placení služeb – placení s měsíčním závazkem a placení
s ročním závazkem. U některých plánů je možné zvolit libovolný z těchto dvou
způsobů placení, při ročním závazku je však nabízena sleva (např. u plánů z ka-
tegorie Business). Některé plány jsou naopak dostupné pouze pod podmínkou
ročního závazku (např. plány z kategorie Enterprise). Při placení s měsíčním
závazkem se platí každý měsíc a platby je možné kdykoli ukončit bez jakého-
koli poplatku za zrušení. Zatímco při placení s ročním závazkem se zákazník
zaváže k jednoročnímu předplatnému, ale může se rozhodnout, jestli bude

19Uvedené ceny převzaté z [36] dne 25. 3. 2015.
20Oproti samostatně pořízenému plánu navíc nabízí funkce Surveys, Scorecards & Da-

shboards, Advanced Content Processing a možnost editovat dokumenty v Office Online.
21Oproti samostatně pořízenému plánu není podporována hybridní nasazení spolu s on-

premise Exchange serverem.
22Uvedené ceny převzaté z [37] dne 25. 3. 2015.
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3. Plány předplatného Microsoft Office 365 pro podniky

platit měsíčně, nebo zaplatí najednou za celý rok hned při registraci. Pokud
zákazník u předplatného s ročním závazkem ukončí odběr před koncem doby
závazku, musí uhradit penále, které odpovídá poplatku za odběr na jeden mě-
síc (s výjimkou zrušení během prvního, nebo posledního měsíce) [38]. Navíc
pokud zákazník zaplatí na rok dopředu, nedostane při zrušení před uplynutím
celého smluvního období žádnou náhradu [39]. Ceny plánů služeb pro domác-
nosti a jednotlivce jsou pro ČR stanoveny v korunách s DPH, ostatní plány
mají stanoveny ceny v eurech bez DPH. Licence lze však nakoupit i od Micro-
softem autorizovaných distributorů, mezi které patří někteří IT dodavatelé či
telefonní operátoři.

3.3 Zabezpečení služeb

Služby Office 365 určené firmám jsou zabezpečeny na mnoha úrovních. Pří-
kladem mechanismů zabezpečení je neustálý dohled nad fyzickým i síťovým
přístupem do datacentra, fyzická destrukce vyměněných disků a možnost na
serverech spouštět pouze určené procesy. Dále jsou také všechna data uložená
na serverech i při přenosu šifrována. Všechny prvky zabezpečení jsou neustále
testovány a aktualizovány. Manipulace s daty splňuje několik známých před-
pisů, jmenovitě například požadavky uvedené v normě ISO 27001 (zabývá se
bezpečností ICT), vzorových doložkách EU, smlouvě HIPAA BAA a zákonu
FISMA [40].

3.4 Zkušební verze

Microsoft nabízí některé plány Office 365 bezplatně k vyzkoušení. Z katego-
rie plánů pro podniky jsou zkušební verze dostupné pro tyto plány: Office
365 Business, Office 365 Business Premium a Office 365 Enterprise E3. Doba
pro vyzkoušení je 30 dnů, navíc je možnost tuto zkušební dobu prodloužit
o dalších 30 dnů. Prodloužení zkušebního období ale vyžaduje zadání údajů
kreditní karty, avšak stále není účtován žádný poplatek [33]. Vytvoření zkušeb-
ního účtu vyžaduje zadání základních údajů jako je jméno, příjmení, emailová
adresa, telefonní číslo, název společnosti a volba země (tu nelze později mě-
nit). Dále je třeba zvolit název počáteční domény třetího řádu, která musí být
unikátní (je subdoménou onmicrosoft.com) a je použita pro emailové adresy.
Nakonec je třeba zvolit uživatelské jméno a heslo prvního uživatele. Po prvním
přihlášení dojde k automatickému nastavení služeb, které trvá několik minut.
Pro účely této bakalářské práce byl vytvořen zkušební účet pro plán Office 365
Business Premium. Nastavení služeb na něm trvalo přibližně 10 minut, poté
již byly služby připraveny k použití. Zkušební verze je limitována maximálním
počtem 20 uživatelů pro plány z kategorie Business a 25 pro Enterprise plán.
Po ukončení zkušebního období jsou na 30 dnů zachované informace a na-
stavení vytvořených uživatelských účtů. Pokud si uživatel během této doby
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3.5. Slevové programy

zakoupí licence k těmto účtům, informace a nastavení se přenesou do nového
předplatného [39].

3.5 Slevové programy
Kromě slevy, která je poskytnuta za zavázání se k ročnímu předplatnému, jsou
k dispozici další možnosti, jak získat výhodnější cenu. Microsoft čas od času
nabízí speciální, časově omezené akce ke svým produktům, například slevu
při prodloužení služeb, nebo při nakoupení více služeb najednou [41]. Některé
z těchto slev nejsou dostupné pro koncové zákazníky, ale jen pro autorizované
distributory licencí. Proto je vhodné, aby zákazník prozkoumal nejen ceny jed-
notlivých licencí, ale i nabídky jeho IT dodavatele nebo telefonního operátora,
který může nabízet Office 365 výhodně společně s dalšími službami. Další
možností jak získat slevu je využití možnosti uzavřít Enterprise Agreement
smlouvu. Nutností je zavázat se minimálně na tři roky a pořídit si licence pro
více než 250 uživatelů. Uzavření smlouvy přináší možnost nákupu více licencí
se slevou pro Office 365 Enterprise E3 plán, ale také licence pro další soft-
ware od Microsoftu. Výše slevy záleží na konkrétní objednávce zákazníka [42].
Avšak vzhledem k nutnosti zakoupení vysokého počtu licencí se tato nabídka
nehodí pro malé a střední podniky.
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Kapitola 4
Srovnání Microsoft Office 365

s obdobnými cloudovými
produkty

Po dohodě s vedoucím práce, jsem se rozhodl vybrat konkurenční cloudové
služby, které nabízí nejen podobnou funkcionalitu, ale také platební model.
Konkurenční řešení by tedy mělo umožňovat měsíční platbu, jejíž výše je ur-
čená počtem uživatelů. Vzhledem k tomu, že bezproblémový chod služeb pro
spolupráci a komunikaci (zejména pak plynulý chod emailu), jsou pro firmu
kriticky důležité, bylo stanoveno také kritérium dostupnosti. Vybrané pro-
dukty by měli garantovat dostupnost svých služeb alespoň na úrovni 99,9%.
S ohledem na daná kritéria byly k porovnání zvoleny produkty firem Google
a Zoho. V případě Google jsou plány Office 365 srovnány s plány Google
Apps for Work. Od firmy Zoho byly vybrány k srovnání plány Zoho Mail
Suite.

4.1 Služby Google Apps for Work

Google Apps for Work, stejně jako Office 365, jsou cloudové služby pro pod-
poru spolupráce, komunikace a úpravu dokumentů, určené pro firmy. Tyto
služby využívá více než 5 milionů firem [43]. Šířkou možností využití se velmi
podobají službám Office 365 pro firmy.
U uživatelského rozhraní služeb Google Apps For Work je kladen důraz na
minimalistický vzhled a propojení jednotlivých služeb v jeden celek. Vzhled
lze měnit pomocí dostupných motivů, kterých je téměř 40. Další možností
úpravy vzhledu je přidání vlastního firemního loga. Stejně jako u Office 365,
i zde jsou služby plně lokalizovány do češtiny. Ukázka uživatelského rozhraní
je na obrázku 4.1.
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4. Srovnání Microsoft Office 365 s obdobnými cloudovými
produkty

Obrázek 4.1: Ukázka grafického rozhraní služby Google Apps For Work [44]

4.1.1 Plány předplatného Google Apps for Work

Google nabízí služby Google Apps pro firmy ve dvou plánech - Google Apps
for Work a Google Apps Unlimited [45]. Mezi hlavní služby plánu Google Apps
for Work patří [43]:

• Gmail, Calendar a Contacts
• Docs, Sheets, Slides a Forms
• Drive
• Sites

• Groups for Business

• Google+ for Work23

• Hangouts

Plán Google Apps Unlimited obsahuje všechny služby plánu Google Apps
for Work, navíc nabízí neomezené uložiště, více možností administrace a službu
Vault. Další služby (jako například CRM systém), lze zakoupit od třetích stran
v online obchodě Google Apps MarketPlace. Na rozdíl od řešení Office 365 ne-
existuje možnost předplatit si některé ze služeb samostatně.
K vyzkoušení tohoto řešení je možné využít 30 denní bezplatné zkušební doby
až pro 10 uživatelů. Během ní je možné využívat všech funkcí Google Apps
for Work. Avšak možnost vyzkoušet službu Vault na 30 dní zdarma je do-
stupná jen stávajícím uživatelům Google Apps for Work. Pro využívání služeb
bez přerušení je potřeba zadat platební údaje ještě před koncem zkušební
doby [46]. Součástí služeb obou plánů je smlouvou zaručená dostupnost 99,9%
a 24/7 podpora po telefonu a emailu. Také jsou důkladně zabezpečeny a řešení
splňuje mimo jiné kritéria daná ISO 27001, SSAE 16 Type II, ISAE 3402 typu
II, FISMA.
Ceny jsou stanovené na 4 e za Google Apps for Work a 8 e za Google Apps

23Služba Google+ for Work nepatří mezi základní služby Google Apps for Work, a proto
se na ni nevztahuje smlouva o službě Google Apps for Work, podmínky týkající se podpory
ani záruka dostupnosti na základě smlouvy SLA.
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Tabulka 4.1: Souhrnné porovnání služeb Google Apps for Work a Office 365
Funkce Office 365 Google App for Work

Emailová schránka Exchange Online Gmail
Kalendář Exchange Online Calendar
Kontakty Exchange Online Contacts
Intranetové, extranetové
portály SharePoint Online Sites, Groups

Internetové stránky Partnetské aplikace třetích
stran Sites

Audio a video hovory, IM Lync Online Hangouts
Tvorba a úprava doku-
mentů

Office Online, Office
Professional Plus Docs, Sheets, Slides, Forms

Cloudové úložiště OneDrive For Business Drive
Podniková sociální síť Yammer Enterprise Google+

eDiscovery SharePoint Online,
Exchange Online Vault

Unlimited za uživatele na měsíc (bez daně)24. Počet licencí, které může firma
zakoupit, není omezen. Zároveň tyto cloudové služby nenabízí možnost získat
množstevní slevu. Pro předplatné existují dva možné způsoby platby – flexi-
bilní tarif a roční fakturace.
V případě flexibilního tarifu může firma odebírat a přidávat uživatele li-
bovolně. Poplatky jsou vždy účtovány začátkem dalšího měsíce. Pokud dojde
k přidání či odebrání uživatele během měsíce, je za něj účtována pouze po-
měrná část poplatku za dny, kdy byl jeho účet aktivní [48].
Možnost roční fakturace je dostupná pouze u plánu Google Apps for Work.
Roční fakturací je myšleno zavázání se k odběru určitého počtu licencí po dobu
jednoho roku. Poté je možné získat licenci pro jednoho uživatele za 40 e na
rok bez daně. Tuto částku lze zaplatit na celý rok předem či platit poměrnou
část každý měsíc (tedy 3,34 e bez DPH). Při zrušení služeb před ukončení
doby trvání závazku je naúčtována jejich zbývající cena [49].

4.1.2 Popis služeb Google Apps For Work

V této části jsou ve stručnosti popsány hlavní služby balíku Google Apps
for Work. U každé služby je doplněno, která služba balíku Office 365 nabízí
podobné funkce. Souhrnná tabulka porovnávající služby balíku Google Apps
a Office 365 dle jejich účelu je zde 4.1.

4.1.2.1 Gmail, Calendar a Contacts

Gmail je služba poskytující firemní email. Uživateli je dostupná schránka po-
mocí webového rozhraní, nebo může použít klasické klienty podporující pro-
tokoly POP nebo IMAP či mobilní aplikace pro chytré telefony [50]. Služba

24Uvedené ceny převzaté z [47] dne 30. 3. 2015.
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Calendar slouží k organizaci kalendáře. Kalendáře se dají sdílet s konkrétními
uživateli, nebo publikovat veřejně na webu organizace [51]. Služba Contacts
slouží k správě kontaktů [52]. Kalendáře i kontakty jsou propojeny s celou služ-
bou Google Apps. Služby Gmail, Contacts a Calendar mohou posloužit jako
alternativa ke službě Exchange Online. Hlavní limity této služby s porovnáním
s limity Exchange Online jsou obsaženy v tabulce 4.2.

Tabulka 4.2: Hlavní omezení služby Exchange Online platné pro plány Kiosk,
Plan 1 a Plan 2 ve srovnání s Gmail [16, 53]

Limit Exchange Online Gmail

Velikost poštovní schránky 50 GB (2 GB pro plán
Kiosk)25

30 GB/neomezená
u Google Apps Unlimited

Velikosti přiloženého sou-
boru 25 MB 25 MB

Počet příjemců za den 10 000 10 000

Počet příjemců v jednom
emailu 500

2 000 pro interní
příjemce/500 pro externí

příjemce26

4.1.2.2 Google+ for Work

Google+ for Work je sociální síť s funkcemi známými z jiných sociálních sítí
jako například vytváření profilu uživatele a komunikace s ostatními prostřed-
nictvím krátkých zpráv, či příspěvků. Tato služba je téměř totožná s klasickou
službou Google+, navíc jen přibývá možnost omezit sdílení informací, aby byly
příspěvky viditelné pouze uživatelům uvnitř organizace. Může tak být alter-
nativní službou k službě Yammer z Office 365.

4.1.2.3 Drive

Drive je cloudové úložiště. Umožňuje ukládat, synchronizovat a sdílet sou-
bory, dostupné pro více zařízení. Může se tak stát alternativou k OneDrive for
Business. Plán předplatného Google Apps for Work nabízí 30 GB úložného
prostoru pro jednoho uživatele. Plán Google Apps for Work Unlimited posky-
tuje úložiště neomezené, pokud má organizace 5 a více uživatelů. Organizace
s méně předplatiteli mají u Unlimited předplatného k dispozici 1 TB na uži-
vatele. Tento prostor je sdílený mezi Gmail, Google Drive a Google+ Photos
[54]. Naproti tomu OneDrive for Business ve všech plánech, které jsou součástí
Office 365, nabízí úložiště velikosti 1 TB (limit není společný pro emailovou
schánku). Navíc ho počátkem roku 2015 uživatelům zdarma převádí na neo-
mezené.

25Plan 2 obsahuje navíc neomezené úložiště v rámci In-Place archivu.
26Při zasílání emailů mimo webové rozhraní pomocí POP, SMTP nebo IMAP je limit 99

příjemců.
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4.1.2.4 Kancelářské aplikace Docs, Sheets, Slides a Forms

Součástí cloudových služeb od Google jsou také aplikace sloužící k vytváření,
úpravě a sdílení dokumentů. Dokumenty lze upravovat ve více osobách sou-
časně a jsou ukládány jejich starší verze. Konkrétně jsou k dispozici čtyři
nástroje:

• Docs — textový procesor

• Sheets — tabulkový procesor

• Slides — aplikace pro vytváření prezentací

• Forms – aplikace k vytváření formulářů a průzkumů

Vytvořené dokumenty se automaticky ukládají do cloudového úložiště Drive
ve speciálním formátu firmy Google. Uložené dokumenty v tomto formátu
se nepočítají do limitu velikosti úložiště [54]. Soubory je možné také stáh-
nout do PC v několika formátech, včetně pdf nebo formátu Microsoft Office.
Nástroje podporují také editaci dokumentů vytvořených nástroji Microsoft
Office. Při konvertování dokumentů z Google formátu do Microsoft Office for-
mátu či zpět nemusí být dokument vždy úplně stejný jako v původním formátu
(mírná změna formátu textu, ztráta maker apod.). Offline úprava dokumentů
je možná prostřednictvím prohlížeče Google Chrome, nebo aplikací pro An-
droid, iPad a iPhone [55].
Tato sada nástrojů může být alternativou k sadě Microsoft Office nebo Office
Online. Se sadou Office Online jsou si velmi podobné, avšak pomocí Office
Online nelze editovat soubory bez připojení internetu. Offline editace však lze
docílit pomocí sady Microsoft Office, která navíc nabízí pokročilejší funkce
oproti Office Online i online nástrojům Google. Zejména jde o pokročilé mož-
nosti formátování a tvorbu maker.

4.1.2.5 Sites

Tato služba slouží k vytváření webových stránek pro projekty a týmy nebo
portál pro prezentaci, bez znalosti programování. Na tyto stránky je možné
omezit přístup jen vybraným interním nebo externím pracovníkům, ale také
je možnost je zpřístupnit veřejně na internetu. Tato služba tedy může sloužit
jako alternativa k některým funkcím vytváření stránek v Sharepoint Online.
Hlavní rozdíly v limitech funkcí Sharepoint Online a Sites lze nalézt v tabulce
4.3. Existuje celkem pět druhů stránek, které lze vytvářet. Jednoduché stránky
s možností formátování, stránky určené k vytváření blogů, k ukládání souborů
a vytváření seznamů. Posledním druhem jsou stránky úvodní stránky, které
obsahují část, kterou si uživatelé mohou individuálně přizpůsobit, ale ostatní
uživatelé vidí svoji personalizovanou verzi [56].
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Tabulka 4.3: Srovnání hlavních limitů funkcí Sharepointu Online a Google
Sites [8, 57]

Limit Sharepoint Online Google Sites

Celkové sdílené úložiště or-
ganizace

10 GB + (500 MB*počet
uživatelů) + další
zakoupené úložiště

10 GB + (500 MB*počet
uživatelů)

Úložiště kolekce stránek 1 TB na jednu kolekci
webů

omezené pouze celkovou
velikostí sdíleného úložiště

Počet kolekcí stránek na or-
ganizaci

500 000 (jiné než osobní
stránky) neomezeno

Počet podřízených stránek
kolekce stránek 2 000 neomezeno

Velikost souboru v příloze 250 MB 50 MB

4.1.2.6 Groups for Business

Tato služba slouží k vytváření skupin uživatelů. V rámci skupin lze vytvo-
řit emailovou adresu, která slouží k zasílání hromadných emailů a pozvánek
na meetingy všem ve skupině. Další funkcí je tvz. collaborative inbox, což
je společná emailová schránka, na kterou mohou chodit požadavky, které lze
přidělit k vyřešení určitým osobám ve skupině či označovat jako vyřešené.
Navíc je možné pro skupiny vytvářet diskuzní fóra a tzv. Q&A fóra, která
slouží ke kladení otázek směřujících na členy skupiny a nalezení nejsprávnější
odpovědi [58]. Podobné možnosti nabízí SharePoint Online, zejména prostřed-
nictvím funkcí jako jsou community sites nebo site mailbox.

4.1.2.7 Hangouts

Služba Hangouts slouží k zasílání krátkých zpráv a audio i video hovorům.
Může tak být alternativou k Lync Online. Umožňuje pořádat videokonference
v HD rozlišení, během kterých je možné sdílet obrazovku či určitá okna apli-
kací. Oproti Lync Online je největším rozdílem počet aktivních uživatelů, kteří
se mohou účastnit komunikace. U Hangoutů je to 15 aktivních uživatelů bě-
hem videokonferencí a 150 účastníků pro zasílání zpráv [59]. Naproti tomu
Lync Online podporuje 250 účastníků v jednom meetingu.

4.1.2.8 Vault

Vault je služba, která poskytuje možnost archivace a funkci eDiscovery. Umož-
ňuje spravovat, uchovávat, prohledávat a exportovat firemní e-maily, komuni-
kaci instant messagingu a sledovat aktivitu uživatelů. Tato služba je dostupná
pouze v dražším plánu Google Apps for Work Unlimited.
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4.2 Srovnání cen služeb Google Apps a Office 365

Plán Google Apps for Work lze vzhledem k šíři jeho funkcí srovnat s plány
Office 365 Business Essentials (pokud firma potřebuje do 300 licencí) nebo Of-
fice 365 Enterprise E1. Google Apps for Work oproti zmíněným plánům Office
365 nabízí možnost offline editace dokumentů, která není součástí zmiňova-
ných plánů Office 365. Dále je řešení od Google dostupné za nižší cenu, viz
tabulka 4.4. Cloudové úložiště v plánu Google Apps For Work je omezené ve-
likostí 30 GB na uživatele, na rozdíl od úložiště v Office 365, kde je dostupný
1 TB na uživatele (a postupně se zdarma převádí na neomezený).
Plán Google Apps Unlimited lze vzhledem k obsaženým službám nejlépe
porovnat s plánem Office 365 Enterprise E3. Oba tyto plány obsahují pokročilé
nástroje pro archivaci a funkci eDiscovery, neomezené úložiště pro uživatele
a nemají omezení na počet licencí. Google opět nabízí nižší cenu, jak je vi-
dět v tabulce 4.5. Plán Microsoftu však vyšší cenu kompenzuje dostupností
plnohodnotných nástrojů sady Microsoft Office, včetně aplikace Access. Tím
je umožněna offline editace dokumentů s mnohem bohatšími možnostmi, než
je tomu u řešení Google.
Obecně pro všechny srovnávané plány platí, že Office 365 umí lépe praco-
vat s dokumenty vytvořené sadou Microsoft Office (která však není součástí
plánů Office 365 Business Essentials ani Office 365 Enterprise E1). Vzhledem
k rozšířenosti sady Office je to výhodou nejen pokud firma tyto nástroje sama
využívá, ale také proto, že některé spolupracující firmy ji mohou využívat.
Další výhodou Office 365 je možnost konferencí s 250 aktivní účastníky oproti
15 v balíku od Google. Také pokud jsou uživatelé zvyklí z on premise prostředí
na některé specifické funkce SharePointu, Exchange či Lync, mohou je nalézt
i v jejich cloudových protějšcích v plánech Office 365. Posledním velkým roz-
dílem, který stojí za zmínku je rozdíl v garanci dostupnosti podnikové sociální
sítě. V případě Office 365 je pro Yammer Enterprise garantovaná dostupnost
na stejné úrovni jako pro celý balík. Konkurenční Google+ však není součástí
základní součástí Google Apps a smluvně garantovaná dostupnost se na něj
nevztahuje.
Řešení od Google i Microsoftu mají svá pro a proti a záleží na konkrétních
požadavcích uživatele, které určí, která sada je pro něj vhodnější. Například
pokud zaměstnanci firmy jsou zvyklí využívat pokročilé funkce Microsoft Ex-
celu a nechtějí o ně přijít, zvolí spíše Office 365. Pokud naopak nepotřebují
rozsáhlé funkce pro úpravu dokumentů, ale chtějí využívat funkce eDiscovery
a pokročilé možnosti archivace, mohou se přiklonit spíše ke Google Apps Unli-
mited, který tyto funkce má obsaženy za 8 e měsíčně na uživatele (bez DPH).
Naopak u Office 365 jsou tyto funkce dostupné až v plánu Enterprise E3 za
18,20 e měsíčně na uživatele (bez DPH).

27Uvedené ceny převzaty z [31, 47] dne 30. 3. 2015.
28Uvedené ceny převzaty z [31, 47] dne 30. 3. 2015.
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Tabulka 4.4: Srovnání cen plánu Google Apps for Work a podobných plánů
Office 36527

Google Apps for
Work

Office 365
Business
Essentials

Office 365
Enterprise E1

Limit počtu licencí neomezený 300 neomezený
Cena za uživatele
na měsíc bez roč-
ního závazku (bez
DPH)

4 e 4,60 e pouze roční závazek

Cena za uživatele
na měsíc při ročním
závazku (bez DPH)

3,34 e 3,80 e 6,10 e

Tabulka 4.5: Srovnání cen plánu Google Apps Unlimited a podobného plánu
Office 365 Enterprise E328

Google Apps Unlimited Office 365 Enterprise
E3

Limit počtu licencí neomezený neomezený
Cena za uživatele na měsíc
bez ročního závazku (bez
DPH)

8 e pouze roční závazek

Cena za uživatele na mě-
síc při ročním závazku (bez
DPH)

pouze bez ročního závazku 18,20 e

4.3 Služby Zoho Mail Suite

Služby Zoho Mail Suite jsou poskytovány firmou Zoho Corporation (dříve Ad-
ventNet Inc.). Tato firma nabízí přes 30 cloudových služeb určených pro firmy.
V roce 2014 firma překročila milník 13 milionů uživatelů [60]. Příkladem slu-
žeb může být systém CRM, účetní aplikace, či nástroje pro podporu řízení
projektů. K většině služeb existuje několik plánů předplatného. Navíc mnoho
služeb obsahuje alespoň jeden plán dostupný zdarma. Tím vzniká mnoho mož-
ností, jak sestavit z jednotlivých plánů řešení na míru. Představit všechna ře-
šení je ale nad rámec této práce. K účelům představení alternativních řešení
k balíku Office 365 byl vybrán balík služeb Zoho Mail Suite. Součástí tohoto
balíku jsou služby, které poskytují hostování emailové schránky, cloudové úlo-
žiště a nástroje pro úpravu dokumentů a tvorbu webových stránek.
Stejně jako je tomu u Office 365, uživatelské rozhraní Zoho Mail Suite je na-
vrženo tak, aby všechny obsažené aplikace byly dostupné z jednoho místa
a služba tak působila jako jeden celek. Úprava vzhledu je možná pomocí šesti
připravených motivů, které nabízí jako hlavní barvu bílou, s kombinací jedné
doplňkové barvy (modré, zelené, šedé, hnědé, ružové či levandulové). Lze také
přidat vlastní logo firmy, které je pak zobrazeno místo výchozího loga služby.
Ukázka vzhledu rozhraní je na obrázku 4.2.
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V nabídce volby jazyka nechybí čeština, avšak lokalizace služby není dokonalá.
V některých případech překlad úplně chybí (např. u aplikace Tasks, Notes),
nebo je proveden pouze z části (Zoho Docs). Vzhledem ke kombinaci češtiny
a angličtiny, působí česká lokalizace spíše rušivě, než aby byla uživateli ná-
pomocná. Naproti tomu služby obsažené v plánech Office 365 jsou kompletně
přeloženy do češtiny.

Obrázek 4.2: Ukázka grafického rozhraní služby Zoho Mail Suite [61]

4.3.1 Plány předplatného Zoho Mail Suite

Balík služeb Zoho Mail Suite je dostupný v rámci těchto čtyř plánů:

• Zoho Mail Suite Free
• Zoho Mail Suite Standard 10GB

• Zoho Mail Suite Standard 15GB
• Zoho Mail Suite Premium

Každý z těchto plánů obsahuje tři hlavní služby: Mail, Docs a Sites. Plány
se liší dostupnými funkcemi. Například funkce eDiscovery, Active Directory
Groups, přístup na základě rolí a možnost zaheslování dokumentů jsou ob-
saženy pouze v plánu Zoho Mail Suite Premium. Dále plán Zoho Mail Suite
Premium nabízí 250 GB úložného prostoru (sdílený všemi uživateli) oproti
5 GB, které jsou k dispozici v ostatních plánech [62].
Platba probíhá měsíčně, Zoho však nabízí slevu 20%, pokud se uživatel zaváže
k ročnímu předplatnému. Další speciální nabídka je dostupná prostřednictvím
tvz. referral programu. Pokud uživatel využívající služeb Zoho Mail Suite do-
poručí pomocí speciálně vytvořené pozvánky tuto službu další firmě, obě firmy
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Tabulka 4.6: Souhrnné porovnání služeb Zoho Mail Suite a Office 365
Funkce Office 365 Zoho Mail Suite

Emailová schránka Exchange Online Mail
Kalendář Exchange Online Calendar
Kontakty Exchange Online Contacts
Intranetové, extranetové
portály SharePoint Online Neobsaženo

Internetové stránky Partnerské aplikace třetích
stran Sites

Instant messaging Lync Online Mail
Audio a video hovory Lync Online Neobsaženo
Tvorba a úprava doku-
mentů

Office Online, Office
Professional Plus Docs

Cloudové úložiště OneDrive For Business Docs
Podniková sociální síť Yammer Enterprise Neobsaženo

eDiscovery SharePoint Online,
Exchange Online Mail

získají služby pro pět uživatelů zdarma na neomezenou dobu. Této akce lze
využít až třikrát a získat tak zdarma služby až pro 15 uživatelů [63]. Pro účely
vyzkoušení a zhodnocení této služby lze využít plánu Zoho Mail Suite Free,
který je zdarma.
U všech plánů je garantovaná 99,9% dostupnost a služby jsou zabezpečeny na
vysoké úrovni. Důvěryhodnost řešení je navýšena tím, že bezpečnostní prvky
prošli auditem SOC 2. Dále služby získali ocenění ochrany soukromí Privacy
Seal společnosti TRUSTe a splňují kritéria daná U.S. - E.U. Safe Harbor fra-
mework a U.S. - Swiss Safe Harbor framework [64, 65].
Zákaznická podpora pro plán zdarma je k dispozici pouze prostřednictví
emailu, s odpovědí do dvou pracovních dnů. Pro placené plány je také k dis-
pozici podpora prostřednictvím telefonu, dostupná 24 hodin, od pondělí do
pátku. Zároveň u placených plánů podpora odpovída na emaily do 24 hodin.

4.3.2 Popis služeb Zoho Mail Suite

V této kapitole jsou ve stručnosti popsány hlavní služby balíku Zoho Mail
Suite. U každé služby je doplněno, která služba balíku Office 365 nabízí po-
dobné funkce. Souhrnná tabulka porovnávající služby balíku Zoho Mail Suite
a Office 365 dle jejich účelu je zde 4.6.

4.3.2.1 Mail

Tato služba poskytuje přístup k firemnímu emailu. Pro emailové schránky je
použit název domény vlastněné firmou. K emailové schránce je možné při-
stupovat pomocí webového rozhraní nebo protokolů POP, IMAP a Exchange
Active Sync. Součástí webového rozhraní mailu jsou také aplikace: Calendar,
Contacts, Task, Notes a Links. Calendar je aplikace sloužící k organizaci ka-
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lendáře a Contacts k ukládání kontaktů, u kterých nechybí možnost sdílení
informací s dalšími uživateli. Aplikace Tasks slouží k jednoduché správě úkolů
s možností evidence přidělené osoby, času začátku a konce, procentuálního
splnění, priority a krátkého popisu. Notes slouží k tvorbě poznámek a Links
k ukládání odkazů. Součástí webového rozhraní je i funkce instant messagingu,
která umožňuje zasílání krátkých zpráv ostatním pracovníkům ve firmě [66].
Vzhlem k tomu, že poskytuje přístup k emailu, kalendáři a kontaktům může
být alternativou k Exchange Online z balíku Office 365. Srovnání hlavních
omezení služeb Exchange Online a Zoho Mail jsou obsaženy v tabulce 4.7.

Tabulka 4.7: Hlavní omezení služby Exchange Online platné pro plány Kiosk,
Plan 1 a Plan 2 ve srovnání s Zoho Mail [16, 62]

Limit Exchange
Online

Zoho Mail
Suite Free

Zoho Mail
Suite

Standard
10GB

Zoho Mail
Suite

Standard
15GB

Zoho Mail
Suite

Premium

Velikost
poštovní
schránky

50 GB (2
GB pro
plán

Kiosk)29

5 GB 10 GB 15 GB 25 GB

Velikost
přiloženého
souboru

25 MB 20 MB 20 MB 20 MB 20 MB

Počet pří-
jemců za
den

10 000 1 000 2 000 3 000 3 000

Počet
příjemců
v jednom
emailu

500 50 100 100 100

29Plan 2 obsahuje navíc neomezené úložiště v rámci In-Place archivu.
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4.3.2.2 Docs

Služba Docs slouží k online vytváření, editaci a sdílení dokumentů. Skládá se
ze tří aplikací:

• Writer – textový procesor

• Sheet – tabulkový procesor

• Show – aplikace pro vytváření prezentací

Dokumenty vytvořené těmito nástroji jsou implicitně ve speciálním, tvz. Zoho
Docs formátu. Pracovat lze však i s dalšími formáty dokumentů, jako jsou na-
příklad formáty s příponami tex, csv, pdf, ale i formáty sady Microsoft Office.
Avšak stejně jako je tomu u řešení od Google, kompatibilita mezi dokumenty
vytvořenými sadou Microsoft Office a Zoho Docs není stoprocentní.
Na dokumentech může pracovat několik pracovníků současně. Kromě webo-
vého rozhraní lze využít aplikace pro iOS či Android. Možnost offline úpravy
je dostupná pouze pro prohlížeče Chrome, Firefox a Opera a pouze nástrojem
Writer. Dále je offline přístup limitován nemožností vytvořit nový dokument
či vkládat obrázky a rovnice. Všechny dokumenty se ukládají do cloudového
úložiště. Současně jsou uchovávány i jejich předchozí verze. Velikost cloudo-
vého úložiště je daná plánem předplatného a je sdílená mezi všemi uživateli.
Toto cloudové úložiště však neslouží jen k ukládání dokumentů, ale i dalších
souborů [67]. Vzhledem k obsažené funkčnosti může být alternativou k Office
Online z balíku Office 365 či sadě Microsoft Office a úložiště OneDrive for
Business.

4.3.2.3 Sites

Tato služba slouží k tvorbě webových stránek bez znalosti programování. Ob-
sahuje šablony webových stránek, do kterých se vkládá obsah. Všechny vy-
tvořené stránky jsou zároveň optimalizovány pro zobrazení na mobilních tele-
fonech. Součástí služby však není hosting stránek [68]. Podobná funkcionalita
je nabízena v balíku Office 365 v rámci služeb třetích stran.

4.4 Srovnání cen služeb Zoho Mail Suite a Office
365

S ohledem na funkce balíku Zoho Mail Suite lze jeho plány srovnat s plány
Office 365 Business Essentials (pokud firma potřebuje do 300 licencí) nebo Of-
fice 365 Enterprise E1. Souhrn cen plánu Zoho Mail Suite a vybraných plánů
Office 365 je obsažen v tabulce 4.8.
Plány Zoho Mail Suite i Office 365 Business Essentials a Office 365 Enter-
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Tabulka 4.8: Srovnání cen plánů Zoho Mail Suite a podobných plánů Office
36530

Plán
předplatného

Limit počtu
licencí

Cena za
uživatele na
měsíc bez

ročního závazku
(vč. DPH)

Cena za licenci
při ročním
závazku (vč.

DPH)

Zoho Mail Suite
Free 10 zdarma zdarma

Zoho Mail Suite
Standard 10GB neomezený 2,50 $ 2 $

Zoho Mail Suite
Standard 15GB neomezený 3,50 $ 3 $

Zoho Mail Suite
Premium neomezený 10 $ 8,25 $

Office 365 Business
Essentials 300 7,38 $ 6,15 $

Office 365 Enter-
prise E1 neomezený pouze roční závazek 9,84 $

prise E1 obsahují nástroje pro úpravu dokumentů, cloudové úložiště, emai-
lovou schránku a také možnost vytvářet internetové stránky. Avšak emailová
schránka ve zmiňovaných plánech Office 365 nemá tolik omezení jako je tomu
u Zoho Mail Suite, viz tabulka 4.7. Dále sada pro úpravu dokumentů v Office
365 umí lépe pracovat s formáty MS Office a navíc lze vytvářet online prů-
zkumy. Dále v plánech Office 365 existují funkce, jejichž náhrada není obsažená
v balíku Zoho Mail Suite. Jedná se o audio hovory, videokonference, podni-
kovou sociální síť a široké možnosti využití SharePoint Online, jako například
vytváření týmových webů či diskuzních fór. Navíc úložný prostor v případě
plánů Office 365 je mnohem větší. Plány Zoho Mail Suite obsahují 5 GB, nebo
v případě Premium plánu 250 GB sdíleného úložného prostoru. Naproti tomu
plány Office 365 nabízí 1 TB na uživatele (a postupně se zdarma převádí na
neomezený) a k tomu navíc úložný prostor v rámci SharePoint Online.
Při pohledu na ceny jednotlivých plánů se jeví Zoho Mail Suite Premium jako
velmi nevýhodný. Je dražší než plán Office 365 Business Essentials a oproti
Office 365 Enterprise E1 levnější přibližně o 1,5 $. Zoho Mail Suite Premium
však obsahuje výrazně méně funkcí, než oba zmiňované plány Office 365. Zbý-
vající placené plány Zoho Mail Suite jsou již levnější než plány Office 365,
ale nepoměrně k zmiňovanému úbytku funkcí. Cenový rozdíl se přitom pohy-
buje kolem jedné stokoruny na uživatele za měsíc. Omezení funkcí je patrné
zejména u cloudového úložiště. Nabízí pouze 5 GB prostoru společného pro

30Uvedené ceny převzaté z dne 3. 5. 2015 z [31, 62]. I přesto, že pro plány Office 365 jsou
ceny pro ČR stanoveny v EUR, v tabulce jsou ceny uvedeny v USD, převzaté z oficiální
anglické mezinárodní verze stránek produktu s připočtenou daní platnou pro předplatitele
z EU. Je to z důvodu lepšího srovnání se službami Zoho Mail Suite, které mají uvedenou
cenu pouze v USD včetně daně.
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všechny uživatele, což je velmi málo, použitelné pouze pro podniky s jed-
notkami pracovníků. Navíc při této velikosti může sloužit jen jako úložiště
dokumentů, se kterými se právě pracuje, nikoliv k archivaci.
Jedinou výhodnou nabídkou tak zůstává plán Zoho Mail Suite Free, který
je zdarma s limitem maximálně 10 uživatelů a omezenou zákaznickou pod-
porou (viz 4.3.1). Tento plán mohou využít mikropodniky, které mají nízké
požadavky na funkce, ale snaží se co nejvíce ušetřit a nepředpokládá se navý-
šení počtu zaměstnanců nad deset. Avšak pokud má firma více zaměstnanců,
vyplatí se připlatit za plány Office 365, případně Google Apps, které nabízí
podstatně více možností využití.
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Kapitola 5
Obecná doporučení pro

využívání služeb Microsoft
Office 365

Tato část práce obsahuje seznam aktivit, které doporučuji provést před pře-
chodem, ale i po samotném nasazení služeb Office 365 v podnicích. U každé
vybrané aktivity jsou doporučení, jak se k ní postavit. Vzhledem k rozsahu ba-
kalářské práce, není možné každé aktivitě věnovat takový prostor, aby byly do
detailu rozebrány veškeré náležitosti s ní spojené. Účelem těchto doporučení
je jen nastínit, s čím se musí vypořádat firma, která se rozhodne začít vyu-
žívat Office 365. Při jejich sepisování bylo snahou zacílit na segment malých
a středních podniků, avšak některá obsažená doporučení platí obecně také
pro větší podniky. Jednotlivé rady byly vybrány na základě vlastního uvážení
zakladájícího se na získaných znalostech o Office 365 během vypracování této
práce. Při sestavení doporučení jsem také čerpal z několika seznamů s radami
ohledně Office 365 [69, 70, 71, 72, 73]. Dalším zdrojem byla přednáška o Office
365 [74].

5.1 Definování požadavků na služby Office 365

První aktivitou, kterou je třeba provést, je určit požadavky na služby Office
365. Ty mohou vycházet jednak z absence některých funkcí stávajícího ře-
šení, tak i ze snahy o omezení nákladů. Nehledě na důvody, je třeba jasně
a jednoznačně definovat požadavky na nové řešení. Jednotlivé požadavky sa-
mozřejmě musí podporovat business cíle organizace, a proto musí cílit na jejich
podporu. Vhodné je rozdělit požadavky na ty nutné, které by vyřešili dosa-
vadní největší problémy (tvz. „must-have“ funkce), a ty méně důležité, bez
kterých by se firma obešla (tvz. „nice-to-have“ funkce). Toto rozdělení může
později pomoci s výběrem plánů předplatného. K požadavkům je třeba vytvo-
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řit metriky, podle kterých bude možné ověřit, zda se dosáhlo stanovených cílů.
Metriky je třeba zvolit nejen pro hodnocení nového řešení Office 365, ale také
jeho alternativ. Zapomenout nelze také na metriky pro zhodnocení stávajícího
řešení, aby šla určit výhodnost nových navrhovaných řešení.

5.2 Zmapování stávajícího IT prostředí

Po nadefinování požadavků je třeba se zaměřit na stávající IT infrastrukturu
firmy. Nelze se zaměřit jen na části infrastruktury, které mají být potenci-
onálně nahrazeny novým řešením. Opomenout nelze ani systémy, které jsou
napojeny na nahrazované části. Zde by mohlo dojít k problémům s jejich inte-
grací. To by znamenalo další náklady spojené s implementací integrace, nebo
nutností je nahradit. Je třeba se také soustředit na síťovou infrastrukturu, na
kterou mohou být při přechodu kladeny vyšší nároky, než je tomu doposud.
Zároveň je třeba zmapovat serverové aplikace a licencování veškerého softwaru,
ale také způsoby připojování uživatelů. V neposlední řadě je potřeba spočítat
náklady na lidské zdroje IT oddělení. Nasazení služeb Office 365 může vést ke
snížení nákladů na tyto pracovníky, díky přenesení odpovědnosti za údržbu
služeb na Microsoft. Díky důkladnému zmapování stávajícího prostředí, lze
odhalit jeho silné a slabé stránky a pomoci tak v rozhodnutí, které služby
Office 365 bude firma využívat.

5.3 Zhodnocení výhod a nevýhod využívání služeb
Office 365

Jakmile firma ví, co očekává od služeb Office 365 a má zmapovanou aktuální
situaci, může se přesunout k zhodnocení výhod a nevýhod jejich využívání.
Tato část může být snadnější pro firmy, které doposud nemají vybudovanou
IT infrastrukturu, poskytující podobné možnosti jako balík služeb Office 365.
Pro firmy, které již provozují některé aplikace v on premise prostředí, je zde
uvedeno několik obecných výhod a nevýhod cloudového řešení oproti on pre-
mise. Popis výhod a nevýhod se zaměřuje na provoz služeb Office 365 a jim
podobných (konkurenční balíky cloudových služeb, alternativní on premise
software). Při vytváření seznamu výhod a nevýhod se čerpalo z [75, 76].

5.3.1 Hlavní výhody cloudového řešení oproti on premise

Aktualizace a údržba O aktualizace služeb a údržbu hardwaru, na kterém
služby běží, se stará dodavatel. Díky tomu lze ušetřit náklady za personál
spravující IT.

Nižší náklady na pořízení Provoz podobných služeb jako jsou ty v Office
365 (email, intranet, komunikační nástroje apod.) v on premise prostředí
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vyžaduje nakoupit nákladný hardware, licence a postarat se o náročnou
konfiguraci. V případě služeb Office 365 stačí na začátku zaplatit jen
měsíční poplatek, popř. nastavení služeb, což je nepoměrně nižší částka.

Předvídatelné náklady Náklady na provoz on premise řešení se hůře před-
povídají. Je nutné počítat s cenami za možné poškození hardwaru, nut-
nost instalovat aktualizace apod. U cloudových služeb stačí počítat s mě-
síčními poplatky za služby.

Flexibilita U cloudových služeb je možné snadno přidávat a odebírat jed-
notlivé uživatele, nebo měnit typ služeb. V případě on premise řešení je
nutné počítat s tím, že stávající hardware nemusí stačit, pokud se firma
rozhodne přidat funkce či uživatele.

Rychlost nasazení Služby Office 365 a jimi podobná cloudová řešení jsou
po zaregistrování dostupné za několik jednotek minut.

Bezpečnost Přední poskytovatelé cloudových služeb poskytují taková bez-
pečnostní opatření, jaká si firmy v on premise prostředí samy nemohou
dovolit. Zejména to platí pro malé a střední firmy.

Mobilní přístup Cloudové služby jsou navrženy pro přístup přes internet,
tudíž od začátku umožňují vzdálený přístup. V případě on premise pro-
středí může být nastavení vzdáleného přístupu mimo firemní síť obtížné.

5.3.2 Hlavní nevýhody a rizika cloudového řešení oproti on
premise

Právní otázky Největším problémem cloudových řešení mohou být právní
překážky. Odesílání některých dat do cloudu může být protizákonné,
nebo povolené jen za splnění určitých podmínek ze strany poskytovatele
(např. citlivé zdravotnické informace). Navíc pokud jsou data ukládána
v jiné zemi, je možné že tamní vláda může získat přístup k těmto datům
snáze, než v případě uchovávání dat v on premise prostředí. Firmy by
proto měly zjistit v kterých zemích se nachází datacentra, kde budou
jejich data uložena.

Integrace se stávajícími systémy Cloudové služby typu SaaS, mezi které
patří Office 365, nenabízí tak snadné možnosti integrace s dalšími aplika-
cemi, jako je tomu u on premise alternativ. S tím se při přechodu musí
počítat. V případě služeb Office 365, se nabízí možnost využít plánů
předplatného pro samostatné služby a přesunout do cloudu jen tu část
místní IT infrastruktury, která není integrovaná na další systémy. V pří-
padě problému s integrací softwaru pro správu projektů nebo CRM, lze
využít služeb Microsoft Project Pro for Office 365, resp. Microsoft Dyna-
mics CRM, které nabízí tuto funkcionalitu a zároveň jsou propojitelné se
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službami Office 365. Podobně lze také využít službu Power BI for Office
365, která rozšíří Office 365 o funkce business intelligence, které slouží
k vizualizaci a sdílení dat.

Omezení internetového připojení Využívání cloudových služeb vyžaduje
připojení k internetu. Proto je třeba zajistit kvalitní připojení, aby ne-
docházelo k výpadkům služeb.

Zvýšení poplatků za služby U cloudových služeb vždy existuje riziko, že
dojde k navýšení poplatků.

Neovlivnitelnost změn V on premise prostředí má firma naprostou kont-
rolu nad změnami. Cloudové služby se však pravidelně aktualizují a mění.
V případě Office 365 jsou všechny nadcházející plánované změny do-
stupné na internetových stránkách [77]. Součástí smlouvy ke službám
Office 365 je závazek Microsoftu informovat o „rušivých změnách“ uživa-
tele 12 měsíců dopředu. Za rušivé změny jsou považovány takové změny,
které vyžadují od uživatele provést nějakou akci, která zamezí znatelné
degradaci oproti dosavadnímu využívání služby. Příkladem je odstranění
stávající funkcionality, nutnost aktualizace prohlížeče či velká změna uži-
vatelského rozhraní.

Bezpečnost Bezpečnostní riziko spojené s přesunem dat mimo firemní in-
frastrukturu se týká pouze nedůvěryhodných poskytovatelů. V opačném
případě je většinou zabezpečení na vysoké úrovni, jak bylo zmíněno v po-
pisu výhod cloudových řešení. Doporučením je vždy si prověřit, jaká
bezpečnostní opatření daný poskytovatel cloudových služeb nabízí.

Při zhodnocení benefitů služeb Office 365 je třeba pamatovat na to, že cloudové
služby nejsou stoprocentní kopií svých on premise protějšků. Dále je třeba
pamatovat na to, že existují i další poskytovatelé cloudových služeb podobného
charakteru. Příkladem je služba Google Apps, jejíž srovnání s Office 365 je
obsahem předchozí části práce. Po důkladném zhodnocení benefitů a rizik je
možné se rozhodnout, jakých služeb Office 365 hodlá firma využít a naopak
které služby bude provozovat sama na vlastní firemní infrastruktuře.

5.4 Volba plánů předplatného služeb Office 365
Pokud již firma dokončila analýzu alternativních možností a rozhodla se pro
využívání služeb Office 365, je třeba přejít k výběru vhodného plánu předplat-
ného. Microsoft sice míří na malé a střední podniky svými plány z kategorie
Office 365 Business, avšak situace není tak jednoduchá. Nejenže existuje ně-
kolik plánů dalších plánů Office 365 pro firmy, ale jednotlivé služby lze pořídit
také samostatně (viz kapitola 2 obsahující popis služeb Office 365). Navíc se
dají jednotlivé plány kombinovat. Proto doporučuji vyhledat firmu zabývající
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se nasazením služeb Office 365. Zkušené firmy dokáží na základě definovaných
požadavků navrhnout správnou kombinaci plánů. Navíc dokáží pomoci v dal-
ších fázích, jako je migrace dat a nastavení služeb.
Dalším rozhodnutím, které je potřeba učinit v souvislosti s plány předplatného
je forma placení. S ročním závazkem je spojena sleva, bez něj pak vyšší flexi-
bilita v možnosti beztrestně ukončit využívání služeb. Zde je mým doporučení
zpočátku využívat služby po dobu tří až šesti měsíců v ostrém provozu bez
ročního závazku. Po této době zhodnotit, zda je navrhovaná skladba plánů
vyhovující a až poté přejít k ročnímu závazku.

5.5 Plán nasazení a migrace
Ačkoliv se z reklamních materiálů může zdát, že přechod do cloudu je možný
provést pomocí magického tlačítka, není to úplně pravda. Díky využití clou-
dových technologií může být nasazení snazší než v případě vybudování vlastní
infrastruktury, ale bez plánu se nelze obejít ani v tomto případě. Při plánování
nasazení je nutné zodpovědět na několik otázek, například:

• Jakým způsobem budou prováděny stávající business procesy pomocí
nových služeb?

• Jakým způsobem budou spravovány identity uživatelů? Pouze v cloudu,
nebo synchronizací s Active Directory?

• Jakým způsobem bude provedena migrace emailu a dat?
• Jak dlouho poběží souběžně staré systémy?
• Jak budou uživatelé informování o způsobech využívání nových služeb?
• Využije se některé varianty hybridního nasazení? Pokud ano, jaký typ
a na jak dlouho?

Na všechny tyto otázky je třeba znát odpověď ještě před samotným nasazením.
Na internetu lze nalézt mnohá doporučení i nástroje pomáhající odpovědět na
některé otázky. Příkladem může být tento nástroj [78], který na základě odpo-
vědí na připravené otázky doporučí nejlepší způsob migrace emailu. Avšak in-
frastruktura a požadavky každé firmy jsou jedinečné. Proto doporučuji, stejně
jako u volby plánů, vyhledat odbornou pomoc u firem zabývajících se nasaze-
ním Office 365.

5.6 Zkušební provoz
Velkou výhodou služeb Office 365 (i jiných cloudových služeb), je možnost
vyzkoušet služby některých plánů na omezenou dobu zdarma a bez závazků.
Doporučuji této možnosti využít. Vzhledem k limitu počtu uživatelů (viz. 3.4)
je třeba pečlivě zvolit testovací skupinu uživatelů. Ta by měla být zvolena tak,
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aby bylo možné posoudit využívání služeb v reálných situacích (např. zapojit
do testování celý jeden tým).

5.7 Nasazení služeb do ostrého provozu

Poslední část doporučení obsahuje několik tipů, na co se zaměřit po samotném
nasazení služeb do ostrého provozu.

5.7.1 Vhodné nastavení služeb

Služby jsou určené širokému spektru zákazníků, a proto jejich výchozí nasta-
vení nemusí vyhovovat všem. Je nezbytné nastavit služby tak, aby vyhovovaly
vybranému způsobu využívání. Volba správného nastavení vyžaduje čas nutný
ke zkoumání všech možností systému. Ušetřit ho lze využitím služeb partnera
Microsoftu, které se vyzná v Office 365 a dokáže doporučit nastavení na míru
zákazníkovi. Vynaložené investice se navrátí v podobě větší efektivity práce se
systémem.

5.7.2 Definice způsobu využívání služeb

Plány předplatného Office 365 pro firmy nabízejí mnoho služeb. Díky tomu lze
provádět některé úkony několika způsoby. Například soubory lze ukládat a sdí-
let pomocí úložiště OneDrive, knihoven týmových webů SharePointu, nebo
skupin Yammeru. To může vést k neefektivnímu využívání služeb. Každý způ-
sob má své výhody a nevýhody a hodí se v jiných situacích. Proto je třeba
rozhodnout, které služby budou určeny k provádění různých činností. Tyto
pravidla by pak měla být dostupná ve srozumitelné podobě všem zaměstnan-
cům. Ideálním způsobem je definované pravidla umístit do knihoven webů
SharePointu, popřípadě do skupiny v Yammeru, ke které mají přístup všichni
uživatelé. V těchto dokumentech je také vhodné definovat, jak mají uživa-
telé postupovat v případě problémů. Například pokud firma má vlastní IT
oddělení, je výhodné vytvořit na SharePointu diskuzní stránku, spravovanou
pracovníky IT oddělení. Zde lze vytvořit prostor pro dotazy při problémech.
Zaměstnanci IT na ně mohou odpovídat, a v případě závažnějších problémů
kontaktovat zákaznickou podporu. Často kladené otázky spolu s odpověďmi
mohou být postupně soustřeďovány na další stránce SharePointu, na kterou
lze uživatele při problémech odkázat.

5.7.3 Seznámení uživatelů

Nasazení nových služeb je pro zaměstnance firmy velkou změnou. Je třeba
zaměstnancům tento přechod co nejvíce ulehčit. Důležitá je komunikace a na
změny zavčas upozornit. Při komunikaci se zaměstnanci je třeba dát důraz na
benefity změn, které jim využití nového systému přinese. Zaměstnanci totiž
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mohou mít tendenci se změně bránit a pokračovat ve využívání starých způ-
sobů. Proto je dále nutné zaměstnancům zpřístupnit dokumenty popisující
způsoby využívání nových služeb. K seznámení uživatelů se službami Office
365 lze využít také odborných školení. V neposlední řadě je třeba sledovat
změny a aktualizace služeb. Změny mohou ovlivnit využívané služby, nebo
přinést nové způsoby využití, které mohou být efektivnější než ty stávající.
Informace o nadcházejících změnách služeb jsou vždy s předstihem uvedeny
na stránkách Office 365 [77]. V reakci na změny je nutné aktualizovat doku-
menty definující způsoby využívání služeb a zajistit, že se informace o změně
dostane k uživatelům včas.

5.7.4 Vyhodnocení přínosů

Po určité stanovené době je třeba vyhodnotit přínosy. To lze provést na základě
metrik, které byly stanoveny ve fázi definice požadavků a cílů nového řešení.
Pokud zhodnocení identifikuje nějaké problémy, je třeba najít postup jejich
řešení. V případě ročního závazku je vhodnou dobou k vyhodnocení přínosů
období před koncem ročního odběru služeb. Na konci ročního závazku lze
bezplatně měnit složení plánů předplatného. Zároveň je rok dostatečně dlouhé
období, aby mělo hodnocení smysl. Tento proces je třeba pravidelně opakovat.
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Kapitola 6
Případová studie využití služeb

Microsoft Office 365
v segmentu MSP

6.1 Úvod

Tato část práce se zabývá ukázkou možností využití služeb Office 365 ve vy-
brané firmě ze segmentu malých a středních podniků. Po dohodě s vedoucím
práce, nebyla pro účely studie vybrána konkrétní existující firma, ale byl vy-
užit pouze model reálné firmy. Tento model má za účel simulovat prostředí
reálné firmy, se kterou je možné se setkat ve skutečné komerční sféře. Kon-
krétní model byl vybrán tak, aby spadl do segmentu MSP a zároveň umožňoval
poukázat na silné i slabé stránky Office 365. Účelem případové studie je uká-
zat, jakým způsobem lze řešit požadavky a problémy, s kterými se firma může
setkat, právě pomocí konkrétních funkcí Office 365. Zároveň výsledná studie
může posloužit jako návod pro libovolné firmy ze segmentu MSP, jakým způ-
sobem přistupovat ke zhodnocení využitelnosti služeb Office 365.
Nejdříve se práce zabývá popisem vybraného modelu firmy – strukturou za-
městnanců a požadavky na IT. V další části je navrhnuté řešení pomocí balíku
Office 365 obsahující seznam zvolených plánů předplatného a jejich cenu. Po-
slední částí jsou příklady využítí vybraných služeb, pokrývající požadavky
kladené uvažovanou firmou, spolu s popisem výhod oproti stávajícímu stavu.

6.2 Popis vybraného modelu firmy

V první části popisu je popsána struktura firmy, následuje popis aktuálního
IT vybavení firmy a nakonec jsou popsány požadavky firmy na IT.
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6. Případová studie využití služeb Microsoft Office 365
v segmentu MSP

6.2.1 Struktura zaměstnanců firmy

Uvažovaná firma, zabývající se projektováním, je na trhu od roku 2006 a za-
městnává celkově 48 zaměstnanců. Podnik se skládá ze čtyř oddělených týmů.
Každý z týmů má stejnou strukturu. Tým se skládá z deseti členů, jeden
z nich je vedoucí, který má v týmu jednoho svého zástupce. Dále je jeden
z pracovníků obchodním zástupcem a zbývajících sedm členů týmu jsou řá-
doví projektanti. Ve firmě také existuje účetní oddělení s dvěma účetními.
Ve vedení celé společnosti jsou dva vedoucí manažeři, kterým pomáhá jedna
společná osobní asistentka. Dalšími zaměstnanci podniku jsou tři administra-
tivní asistenti. Součástí firmy není IT oddělení. Veškeré požadavky a problémy
související s IT jsou řešeny outsourcingem.

6.2.2 Aktuální IT vybavení firmy

Každý zaměstnanec firmy disponuje vlastním firemním stolním PC. Vedoucí
a zástupci vedoucích jednotlivých týmu, vedení firmy a obchodní zástupci mají
k dispozici také pracovní notebook. Na konci roku 2010 proběhla aktualizace
hardwaru i softwaru firmy a všechny počítače (i notebooky) běží na operač-
ním systému Windows verze 7. Stejně tak mají vybraní zaměstnanci pracovní
chytrý telefon (platforma Android, iOS nebo Windows Phone), ale využívají
se pouze pro volání a posílání zpráv. Dále firma vlastní jedno síťové datové
úložiště (NAS) s kapacitou 2 TB (dva 2 TB zrcadlené disky). Kromě programů
technického zaměření, které jsou potřeba pro výkon práce, obsahují počítače
také sadu Microsoft Office ve verzi 2007. Jako emailové řešení firma používá
Microsoft Exchange Server, hostovaný externí českou IT firmou.

6.2.3 Požadavky firmy na nové IT řešení

Vzhledem k absenci IT oddělení potřebuje firma nalézt takové IT řešení, které
nepotřebuje neustálý dohled IT pracovníků. Firma chce zavést systém pro
podporu interní komunikace, který obsahuje možnost vybudování intranetu,
snadné sdílené souborů a pořádání audio i video konferencí. Nesmí chybět ani
instant messaging. Firma se nebrání změně poskytovatele emailových služeb,
pokud to povede ke snížení nákladů se zachováním stejných funkcí. Dalším
požadavkem je, aby se mohli pracovníci s přenosným počítačem dostat k pra-
covním souborům i z jiného místa než kanceláře. Dále vedoucí pracovníci
potřebují evidovat úkoly a mít přehled o jejich aktuálním postupu, společně
s informací o přiřazených pracovnících. Poslední požadavkem firmy je rozšířit
možnosti využití pracovních chytrých telefonů.
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6.3. Navrhované řešení

6.3 Navrhované řešení
Navrhovaným řešením je využít plánů předplatného Office 365 z kategorie
Business. Tyto plány obsahují všechny potřebné funkce k splnění požadavků
kladené firmou – nástroje pro komunikaci, spolupráci, sdílení dokumentů a sou-
borů, navíc také úpravu dokumentů a hostování emailu. Zároveň vzhledem
k počtu zaměstnanců firmy (48), není omezení počtu licencí na 300, které je
stanoveno pro plány z kategorie Business, limitující ani v případě rozšíření
pracovní základny společnosti. Konkrétní zvolené složení plánů je následující:

Plány předplatného Business Premium pro všechny zaměstnance kromě
účetních (46 licencí)

Plány předplatného Business Essentials pro zaměstnance účetního od-
dělení (2 licence)

Hlavním rozdílem mezi výše zmíněnými plány je absence plnohodnotné sady
Microsoft Office u levnějšího plánu Business Essentials. Z tohoto rozdílu plyne
rozhodnutí zvolit plán Business Essentials pro zaměstnance účetního oddě-
lení, u kterých se předpokládá, že si vystačí pouze s jednodušími nástroji
Office Online. Naopak u ostatních zaměstnaců se předpokládájí vyšší nároky
na možnosti úpravy dokumentů, z toho důvodu není doporučen levnější plán.
Společně s dražším plánem dostanou plnohodnotnou sadu Office, která bude
vždy aktualizovaná. V budoucnu tedy odpadají starosti se zakoupením licencí
k nové verzi Office, pokud by stará již nedostačovala. Zároveň je zajištěno sjed-
nocení formátů dokumentů napříč společností, odpadají tedy problémy, kdy
dokument vypadá na každém stroji jinak. Navíc je pro sadu Office dostupných
pět licencí na uživatele pro PC nebo Mac, pět pro tablety a pět pro telefony,
takže pracovníci mohou mít sadu dostupnou z více zařízení.

6.3.1 Ekonomický pohled na navrhované řešení

V této části práce je uvedena cena navrhovaného řešení. Zároveň je zde uve-
deno srovnání ceny navrhovaného řešení s cenou stávajícího řešení uvažované
firmy. Pro účely srovnání byly jako náklady na stávající řešení zohledněny
náklady na obnovu hardwaru síťového datového úložiště (NAS) a poplatky
za hostovaný email. Jako náklady na nasazení a provoz nového řešení uvažuji
cenu za prvotní nastavení služeb externí firmou, školení vybraných zaměst-
nanců a cenu za licence k službám. Rozhodl jsem se do srovnání nezahrnout
alternativní cloudové řešení, jako například Google Apps For Work. Srovnání
cen služeb Google Apps a Office 365 je již v práci pro jednotlivé licence uve-
deno (viz. 4.2). Zde by proto došlo k přílišné duplikaci již uvedených informací.
Nutné poznamenat, že stávající řešení poskytuje oproti navrhovanému novému
řešení méně funkcí. Nejedná se tedy o srovnání nákladů dvou podobných či
ekvivalentních řešení. Účelem tohoto srovnání je ukázat, zda v případě pře-
chodu dojde k ušetření nákladů, nebo je nutné si za nové funkce připlatit.
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6. Případová studie využití služeb Microsoft Office 365
v segmentu MSP

6.3.1.1 Jednorázové náklady na obnovu stávajícího řešení

Jako jednorázové náklady na obnovu stávajícího řešení uvažuji nahrazení sí-
ťového datového úložiště (NAS) za nový. Jako příklad nového zařízení31 byl
vybrán NAS Synology DS415+ Disk Station, osazený čtyřmi disky WD Red
Pro 4 TB WD4001FFSX v režimu RAID 10. Tím by se získalo 8 TB síťového
úložiště, tolerující poškození jednoho disku beze ztráty dat. Ceny jsou uvedené
v tabulce 6.1. Celková cena za nové zařízení je 35 367 Kč (bez DPH). Není
zohledněna cena za případnou pomoc technika při nasazení.

Tabulka 6.1: Náklady na nahrazení stávajícího NAS serveru32

Cena za NAS Synology DS415+ Disk Station (bez DPH) 12 355 Kč
Cena za jeden disk WD Red Pro 4 TB WD4001FFSX (bez DPH) 5 753 Kč
Cena za 4 disky WD Red Pro 4 TB WD4001FFSX (bez DPH) 23 012 Kč
Celková cena nového zařízení (bez DPH) 35 367 Kč

6.3.1.2 Jednorázové náklady pro nasazení nového řešení

Jako jednorázové náklady pro přechod na nové řešení je brána cena za prvotní
nastavení služeb Office 365 a školení vybraných zaměstnanců. Pro příklad ceny
prvotního nastavení byla vybrána služba „Prvotní nastavení Microsoft Office
365“ firmy Innovative Business s.r.o. Jako příklad pro ilustraci cen školení
byly zvoleny ceny firemního školení Office 365 pro 8 osob od firmy Abece-
daPC. Zvolený počet osob byl zvolen proto, aby se ho mohli zúčastnit oba
dva členové vedení, všichni čtyři vedoucí jednotlivých týmů, jeden obchodní
zástupce a jeden z pomocných administrativních pracovníků. Ceny jsou uve-
dené v tabulce 6.2. Celkové jednorázové náklady činní 12 130 Kč bez DPH.
Není zohledněna případná cena za migraci emailu, pokud by firmě nepostačo-
valy dostupné návody na postup a potřebovala pomoc technika.

Tabulka 6.2: Počáteční náklady na přechod k novému řešení Office 36533

Cena prvotního nastavení služeb Office 365 (bez DPH) 4 990 Kč
Cena školení využívání služeb Office 365 pro 8 osob (bez DPH) 7 140 Kč
Celkové počáteční náklady za nové řešení (bez DPH) 12 130 Kč

31Toto řešení je uvedeno jako příklad proto, že jeho výkon dostačuje pro daný počet
zaměstnanců firmy. Dále je NAS ke dni 16. 4. 2015 nejprodávanějším zařízením NAS pro
firmy v obchodě Alza.cz a.s. a druhým nejprodávanějším v obchodě CZC.cz s.r.o. Vybrané
disky jsou podle výrobce speciálně určené pro nasazení v zařízeních NAS pro malé a střední
firmy.

32Ceny zařízení převzaty dne 16. 4. 2015 z internetového obchodu společnosti CZC.cz
s.r.o.

33Cena nastavení služeb převzata z [79] a cena školení z [80] dne 16. 4. 2015.
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6.3. Navrhované řešení

6.3.1.3 Srovnání pravidelných měsíčních nákladů současného
a navrhovaného řešení

Pro srovnání uvažuji u současného řešení měsíční náklady na spotřebu elek-
trické energie síťového datového úložiště (NASu) a měsíční poplatky za služby
hostovaného emailu. Pro větší vypovídající hodnotu srovnání byly vybrány
služby dvou českých společností poskytující hostovaný MS Exchange. Nutné
připomenout, že součástí zvoleného řešení Office 365 není jen hostovaný email
a cloudové úložiště, ale i další služby. Měsíční náklady jsou uvedené v tabulce
6.3, všechny ceny jsou převzaty z uvedených zdrojů dne 12. 4. 2015. Výpočet
cen proběhl následujícím způsobem:

Měsíční náklady na službu eOutlook Plus Uvedená cena je vypočítaná
z ceny 40 emailových schránek eOutlook Plus od firmy AvalancheNet,
s.r.o. zakoupených prostřednictvím dvou tarifů eOutlook Executive (ty
nabízí 20 schránek za výhodnější cenu + 10 GB flexibilního prostoru)
a zbývajících 8 eOutlook Plus schránek zakoupených samostatně. Ceník
je dostupný zde [81]. (2 ∗ 4700 Kč + 8 ∗ 360 Kč = 12280 Kč).

Měsíční náklady na službu Mailbox STANDARD Cena je vypočítaná
z ceny 48 emailových schránek služby Maibox STANDARD od firmy
KPCS CZ, s.r.o. Cena je dostupná zde [82]. (48 ∗ 285 Kč = 13680 Kč).

Měsíční náklady za el. energii zařízení NAS Orientační cena za spotře-
bovanou elektrickou energii, vypočítaná pomocí online kalkulátoru [83]
za předpokladu nepřetržitého provozu. Ve výpočtu byla použita prů-
měrná cena 4,75 Kč za 1 kWh elektrické energie převzatá z [84]. Dále
byla použita předpokládaná spotřeba 46,2W, což je spotřeba při přístupu
k zařízení osazeného podobnými disky, uvedená v testu nezávislých re-
cenzentů [85]. (160, 2 Kč .= 160 Kč)

Měsíční náklady řešení se službou eOutlook Plus Součet měsíčních ná-
kladů na službu eOutlook Plus a měsíčních nákladů za spotřebovanou
energii zařízení NAS. (160 Kč + 12280 Kč = 12440 Kč)

Měsíční náklady řešení se službou Mailbox STANDARD Součet mě-
síčních nákladů na službu Mailbox STANDARD a měsíčních nákladů za
spotřebovanou energii zařízení NAS. (160 Kč + 13680 Kč = 13840 Kč)

Měsíční náklady na řešení Office 365 Vypočítaná cena se skládá z mě-
síční ceny 46 licencí Office 365 Business Premium a 2 licencí Business
Essentials. Pro lepší přehlednost srovnání byly uvedené ceny pro ČR
v eurech (dostupné zde [31]), převedeny na české koruny podle průměr-
ného kurzu koruny vůči euru pro 1. čtvrtletí, stanovené Českou národní
bankou na 27,6240 Kč za jedno euro.
Cena při měsíčním závazku: 46∗11, 5+2∗4, 60 = 538, 2 EUR( .= 14867 Kč)
Cena při ročním závazku: 46∗9, 60+2∗3, 80 = 449, 2 EUR( .= 12409 Kč)
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Tabulka 6.3: Srovnání měsíčních nákladů stávajícího řešení a navrhovaného
řešení
Měsíční náklady řešení se službou eOutlook Plus 12 440 Kč
Měsíční náklady řešení se službou Mailbox STANDARD 13 840 Kč
Měsíční náklady řešení s Office 365 bez ročního závazku 14 867 Kč
Měsíční náklady řešení s Office 365 s ročním závazkem 12 409 Kč

6.3.1.4 Srovnání nákladů na provoz současného a navrhovaného
řešení po dobu pěti let

Do nákladů využitých ve srovnání byly započítány jednorázové náklady a pra-
videlné měsíční náklady popsané v předchozí části práce. Pro zjednodušení
bylo využito předpokladu, že zařízení NAS i jeho disky poběží bezproblémově
po celou dobu pěti let. Podobně se předpokládalo, že se nezmění cena služeb
Office 365. Vypočítané náklady na provoz jednotlivých variant řešení po dobu
pěti let jsou obsaženy v tabulce 6.4 a znázorněny v grafu 6.1.
Pokud se firma rozhodne nezavázat se k ročnímu odběru služeb Office 365,
za nové řešení si za pět let připlatí přibližně 122 500 Kč oproti stávajícímu
řešení se službou eOutlook a 38 500 Kč oproti řešení se službami Mailbox
STANDARD. Avšak tento rozdíl by byl vykompenzován přidanou funkčností,
jako jsou větší emailové schránky, privátní sociální síť a intranet, neomezené
cloudové úložiště, správa úkolů, možností pořádat videokonference atd. Také
je třeba vzít v potaz, že řešení obsahuje 46 plných licencí k plnohodnotné sadě
Microsoft Office.
Pokud se firma rozhodne u předplatného Office 365 k ročnímu závazku zaplatí
přibližně o 16 % méně, než v případě měsíčních plateb. Díky tomu ušetří oproti
využívání stávajícího řešení. Oproti řešení se službou Mailbox STANDARD je
to za pět let přibližně 25 000 Kč. Oproti řešení se službou eOutlook se za pět
let ušetří přibližně 109 000 Kč.
Při pohledu na vypočítané náklady se zdá být nasazení nového navrhovaného
řešení výhodnější. Proto bych ho pro uvažovanou firmu doporučil. Zároveň
je mým doporučením se při přechodu hned nezavazovat k ročnímu odběru.
Nejdříve by bylo vhodné vyzkoušet službu po dobu tří až šesti měsíců v os-
trém provozu. Po této době zpětně zhodnotit přínos a až poté se zavázat
k ročnímu odběru, který poskytne nižší cenu.
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6.4. Příklady možností využívání služeb

Tabulka 6.4: Náklady na provoz jednotlivých variant řešení po dobu pěti let

Řešení Náklady
1. rok

Náklady
2. rok

Náklady
3. rok

Náklady
4. rok

Náklady
5. rok

Se službou eOutlook 184 647 Kč 333 927 Kč 483 207 Kč 632 487 Kč 781 767 Kč
Se službou Maibox
STANDARD

201 447 Kč 367 527 Kč 533 607 Kč 699 687 Kč 865 767 Kč

Office 365 bez ročního
závazku

190 534 Kč 368 938 Kč 547 342 Kč 725 746 Kč 904 150 Kč

Office 365 s ročním zá-
vazkem

161 038 Kč 309 946 Kč 458 854 Kč 607 762 Kč 756 670 Kč
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Obrázek 6.1: Náklady na provoz jednotlivých variant řešení po dobu pěti let

6.4 Příklady možností využívání služeb

Zde jsou uvedeny příklady využívání funkcí služeb Office 365 pokrývající po-
žadavky kladené uvažovanou firmou. Důraz je kladen na popis výhod řešení,
které uživatelé získají oproti současnému stavu. Nutné dodat, že celý balík
nabízí více využití, než jen ty zmíněné v této části práce. Zároveň pravidelné
aktualizace přináší nové funkce, které přináší další možnosti využití. Některé
další funkce navrhovaného řešení lze nalézt v části práce zabývající se popisem
služeb Office 365 (kapitola 2).
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6.4.1 Emailové schránky

Jednou ze součástí navrhovaného řešení je hostovaný poštovní server Ex-
change, který se skrývá pod názvem Exchange Online. Navrhované řešení
poskytuje jednu firemní emailovou schránku pro každého zaměstnance. Při
přechodu na nové řešení lze migrovat stávající emailové schránky. Firma pře-
chodem z hostovaného Exchange serveru českou firmou získá nejen dobrou
integraci emailových služeb s dalšími službami Office 365, ale i další výhody.
Největší výhodou je několikanásobně větší úložiště pro emaily. Exchange On-
line nabízí 50 GB prostoru pro každou schránku, služba Mailbox STANDARD
pouze 2 GB, služba eOutlook Plus jen 1 GB (a navíc 20 GB flexibilního pro-
storu za nákup 2 balíků po 20 licencích). Další informace o službách Mailbox
STANDARD a eOutlook Plus jsou uvedeny v popisech produktů na interne-
tových stránkách zde [81, 82].
Mým doporučením pro uvažovanou firmu je využívat emailové komunikace
zejména při kontaktu s externími pracovníky či zákazníky. Pro interní ko-
munikaci se více hodí funkce audio a video konferencí z Lync Online, nebo
funkce podnikové sociální sítě Yammer Enterprise. Detailnější popis využití
obou zmíněných služeb pro interní komunikaci je obsahem následujících sekcí
práce.

6.4.2 Komunikační nástroje pro audio, video konference
a instant messaging

Pro zlepšení interní komunikace lze využít funkcí Lync Online. K dispozici jsou
funkce pro audio a video konference, které umožňují komunikaci pracovníků
bez potřeby být ve stejné místnosti. Z ekonomického pohledu je možnost usku-
tečňovat audio hovory mezi pracovníky nepříliš zajímavá, vzhledem k dnešním
nabídkám telefonních operátorů nabízející měsíční tarify s neomezeným volá-
ním. Oproti telefonním hovorům však Lync Online nabízí výhodu v podobě
možnosti komunikace celé skupiny uživatelů najednou. V mnoha situacích to
dokáže ušetřit čas oproti několika individuálním hovorům. Zároveň možnost
přizvat až 250 účastníků umožňuje skupinovou komunikaci napříč celou fir-
mou, i v případě navýšení počtu zaměstnanců.
Další možností komunikace pomocí Lync Online je instant messaging. Při po-
třebě zaslání několika krátkých zpráv je toto řešení rychlejší než email. Zároveň
je možné uchovávat historii zpráv, takže pokud pracovníci některou informaci
zapomenou, mohou se ke konverzaci vrátit. Pokud komunikují zaměstnanci ve
více jazycích, mohou využít automatického překládání zpráv v reálném čase.
Podporováno je mnoho jazyků, mezi nimi například čeština, němčina, ang-
ličtina, španělština a francouzština. Dále může každý pracovník informovat
ostatní o své dostupnosti (například online, nerušit, nebo přijdu hned). Díky
tomu mohou uživatelé omezit zbytečné hovory zaneprázdněným pracovníkům
a místo toho vyhledat toho, kdo se jim může věnovat.
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6.4.3 Sdílení informací a souborů v týmech

Součástí všech plánů navrhovaného řešení jsou hned dvě možnosti, kterými lze
efektivně řešit týmovou komunikaci. Jednou z možností je využití týmových
webů v SharePointu Online, druhou pak využití skupin v Yammer Enterprise.
Obě varianty poskytují možnost vytvořit místo s přístupem pro vybrané členy
organizace, kde lze sdílet soubory a komunikovat prostřednictvím informač-
ního kanálu. Informační kanál umožňuje přidávat příspěvky nebo na ně rea-
govat a sdílet tak informace s týmem. Zároveň mezi službami existují funkce,
které umí jedna služba lépe, či dokonce v druhé službě kompletně chybí. Od-
lišnosti vyplývají i ze samé podstaty služeb – SharePoint Online je služba
k vytváření intranetových a extranetových stránek a týmové weby jsou jed-
ním z dostupných druhů stránek. Naopak Yammer Enterprise je podniková
sociální síť a skupiny v ní jsou jen nástrojem jak omezit zobrazení sdíleného
obsahu jen pro určitý okruh lidí.

6.4.3.1 Rozdíly mezi týmovými weby SharePointu a skupinami
v Yammer Enterprise

Týmové weby SharePointu umožňují oproti skupinám Yammeru větší mož-
nosti modifikace členění obsahu. Na stránky lze přidat aplikace, které rozšíří
jejich funkčnost. Dále na rozdíl od skupin v Yammeru nabízí bohatší nástroje
podporující sledování průběhu práce na projektu. Konkrétně to jsou nástroje
pro správu úkolů, sdílení kalednáře a sledování harmonogramu, blíže popsané
v následující části práce (sekce 6.4.4). Další výhodou týmových webů jsou
větší možnosti správy sdílených dokumentů. Například nabízí lepší členění
dokumentů, díky možnosti vytvořit hned několik knihoven souborů a v nich
vytvářet složky. Pro jednotlivé knihovny, složky či dokumenty je možné na-
stavit oprávnění zvlášť. Pro jednu skupinu v Yammeru je jen jedno úložiště
souborů se stejnými oprávněními pro celou skupinu. Navíc se smazané soubory
z knihoven týmových webů nejdříve přesunou do koše, kde je možná jejich ob-
nova, na rozdíl od přímého smazání ze skupin Yammeru. Za zmínku stojí také
možnost vytvořit pro knihovny souborů týmových webů šablony dokumentů,
které se použijí v případě vytváření nového dokumentu daného typu.
Naopak Yammer Enterprise, vzhledem připomínající sociální známou sociální
síť Facebook, nabízí bohatší funkce týkající se komunikačních možností. V in-
formačním kanálu skupin je navíc možné přidávat speciální pochvalné nebo
anketní příspěvky. Přímo z webového prostředí lze využívat funkcí instant
messagingu k zasílání zpráv ostatním uživatelům. Tato možnost na týmových
webech chybí. Navíc Microsoft plánuje přidávat nové funkce sociální komuni-
kace pouze do Yammeru a v SharePointu ponechat pouze stávající [86].
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6.4.3.2 Doporučení pro využívání služeb pro sdílení informací
a souborů v týmech

Velká část možností využití je stejná pro SharePoint i Yammer, proto může
být využívání obou služeb současně pro uživatele matoucí. Vzhledem k dříve
uvedeným vlastnostem, je mým doporučením využívat týmové weby ke sle-
dování harmonogramu, pro správu úkolů a sdíleného kalendáře, stejně tak
k sdílení souborů. Skupiny Yammeru pak pro komunikaci prostřednictvím in-
formačního kanálu a instant messagingu. S tímto dělením využívání funkcí je
pak nutné seznámit uživatele, a kontrolovat dodržovaní stanoveného postupu.
Tímto způsobem lze těžit ze silných stránek obou služeb.
Doporučil bych vytvořit jeden týmový web pro celou firmu, určený pro spo-
lečné informace (obecné firemní předpisy, normy, popisy postupů atd.). Dále
bych vytvořil po jednom webu pro každý tým, kde by byly informace specifické
pro daný tým (například termíny týmových meetingů). Navíc bych doporučil
vytvářet weby pro každý projekt zvlášť, určené pro specifické informace a do-
kumenty k danému projektu (harmonogram, novinky, pracovní dokumenty
atd.). Zároveň bych vytvořil stejným způsobem skupiny v Yammeru, kde by
byli přizváni ti samí pracovníci, kteří mají přístup na odpovídající týmové
weby.
Služby Yammer i SharePoint jsou v rámci Office 365 propojeny. Jednou z vý-
chozích funkcí propojení jsou „document conversation“. Ty umožňují přidávat
komentáře k dokumentům uloženým na stránkách SharePointu (nebo v úložišti
OneDrive). Komentáře jsou společně s odkazem na soubor následně publiko-
vány ve vybrané skupině či zobrazeny určeným uživatelům v síti Yammer34.
K větší provázanosti lze přispět správným nastavením služeb. Mým dopo-
ručením je zvolit v nastavení Yammer jako výchozí službu pro podnikovou
spolupráci přes sociální síť. Tím se změní výchozí informační kanál uživa-
telů z SharePoint Newsfeed na informační kanál Yammeru. V dalším kroku
pak odstranit výchozí informační kanály z týmových webů a nahradit je in-
formačním kanálem odpovídající skupiny Yammeru, pomocí funkce Yammer
Embed. Propojení z opačné strany, čili ze skupin Yammeru na týmové weby
bych podpořil přidáním odkazu na daný týmový web do sekce informací, která
je součástí skupin.

6.4.3.3 Výhody navrhovaného řešení oproti stávajícímu

Pokud jsou tyto služby správně využívány, lze docílit větší efektivity než v pří-
padě stávajícího řešení sdílení elektronického obsahu pomocí kombinace emailu
a sdílení složek na síťovém úložišti. Navrhované řešení pomáhá shromažďovat
a sdílet všechny potřebné informace a dokumenty pro práci na jednom místě
a spravovat k nim přístup. Výhodou centralizace je například snadnější prová-

34Ke dni 18. 4. 2015 podle harmonogramu aktualizací [77] ještě probíhalo postupné zpří-
stupňování této funkce. Nemusí tedy být nějaký čas dostupná pro všechny uživatele.
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dění aktualizací informací i dokumentů. Zároveň pomáhá předcházet situacím,
kdy část týmu pracuje s jejich staršími verzemi. Dále centralizace podporuje
rychlé vyhledávání potřebných informací. To je docíleno nejen jejich organi-
zací a sdíleným přístupem, ale také dostupnými vyhledávacími nástroji. Navíc
v případě úpravy obsahu je vždy zaznamenáno viditelně datum a autor úpravy.

6.4.4 Nástroje pro sledování průběhu práce na projektech

Ke správě úkolů je určena funkce pro správu projektů, dostupná pro týmové
weby v SharePoint Online. Ta na domovské stránce webu vytvoří „Project
Summary“ (souhrn projektu) a dále přidá na týmový web aplikace „Tasks“
(úkoly) a „Calendar“ (kalendář). Díky těmto nástrojům může mít libovolná
skupina pracovníků přehled o průběhu práce z jednoho místa.
Aplikace úkoly umožňuje evidenci úkolů. U každého úkolu je možné evido-
vat několik informací a přiložit k němu soubor. Mezi základní přednastavené
patří například název úkolu, popis, datum zahájení a ukončení, osoby, kterým
je přiřazen a procentuální dokončení úkolu. V případě potřeby přidat další
typy informací k evidenci. Zvolit lze nejen typ informace (text, měna, datum
atd.) ale také zda je informace povinná. Tyto úkoly lze pak zobrazit v se-
znamu, nebo také vizuálně pomocí Ganttova diagramu. Zobrazení lze upravit.
Například je možné vytvořit pohled, který zobrazuje jen určité sloupce s in-
formacemi a podobně.
Aplikace kalendáře slouží k zaznamenání libovolných událostí, které je po-
třeba sdílet s ostatními. U událostí lze nastavit také jejich opakování či k nim
přiložit soubor.
Souhrn projektu na domovské stránce zobrazuje počet dní do dalšího vel-
kého milníku. Dále také dva pohledy na evidované úkoly. První pohled je
časová osa společně s úkoly, které byly označeny pro vyznačení na časové ose.
Druhým pohledem jsou nadcházející úkoly kalendáře.
Dále lze využít funkce workflow pro automatickou kontrolu stanovených pra-
covních postupů. V navrhovaných plánech předplatného je dostupný pouze
workflow pro třístavové sledování položek v seznamu úkolů. Další workflow,
nabízející například speciální funkce pro shromažďování připomínek a podpisů
k dokumentům, jsou dostupné až v dražších plánech z kategorie Enterprise.
Třístavový workflow umožňuje zvolit tři stavy a při každém přechodu mezi
stavy přiřadit automaticky úkol určité osobě. Ta je pak upozorněna na úkol
emailem. Po dokončení potřebné akce pro pokračování a označení jejího spl-
nění za hotovu, pracovní postup a přejde na další stav. Například lze vytvořit
úkol s přiloženým dokumentem vyžadující schválení až dvou osob. Pokud se
pro takový úkol využije workflow, lze jím automaticky upozornit určené osoby
na nutnost schválení a sledovat průběh schvalovacího procesu.
Všechny tyto nástroje pro správu úkolů podporují vyhledávání. Vzhledem
k tomu, že tyto nástroje jsou součástí týmových webů, je možné ke správě
úkolů přidělit přístup i externím zainteresovaným stranám, které tak získají
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přehled, zda práce probíhá podle nasmlouvaných termínů.
Rozšířenější možnosti nabízí služba Microsoft Project Pro for Office 365. Tato
služba je však nákladná, s ročním předplatným stojí 19,20 e měsíčně pro
jednoho uživatele (bez DPH)35. Vzhledem k velikosti týmů uvažované firmy,
které se skládají z deseti osob, by si měla firma vystačit s nástroji, které jsou
součástí plánů Office 365 navrhovaného řešení.

6.4.5 Úložný prostor pro sdílení a zálohu

Nový způsob pro sdílení a zálohu souborů přináší cloudové úložiště OneDrive
For Business. Oproti sdíleným složkám stávajícího firemního síťového úložiště,
tyto nástroje nabízí snadnou kontrolu nad tím, s kým je daný soubor sdílen.
Při přidání souborů do úložiště OneDrive je soubor implicitně dostupný jen
danému pracovníkovi. Pokud chce pracovník sdílet složku či soubor s dalšími
osobami, jednoduše ho vybere ze seznamu a poté napíše jména či emailové
adresy těch, se kterými jej chce sdílet. U souboru dále zvolí, zda ho ostatní
mohou pouze číst nebo i upravovat, případně může přidat sdělení pro adre-
sáty. Určeným pracovníkům pak přijde email s odkazem. U každého souboru
či složky v úložišti lze pak vidět, s kým je právě sdílen a případně lze práva
odebrat. Tento jednoduchý postup zvládne každý uživatel bez potřeby tech-
nických znalostí.
Kapacita cloudového úložiště je dalším benefitem pro uvažovanou firmu. Ak-
tuálně má každý uživatel dostupný 1 TB, postupně od začátku roku 2015 se
úložiště stává neomezeným. Takto velké kapacity pomocí lokálních firemních
úložišť dosáhnout nelze. Navíc lze ušetřit finanční prostředky tím, že při pra-
videlné obměně firemních počítačů lze vybrat stroje s levnějšími disky s malou
kapacitou.
Mezi další výhody oproti současnému firemnímu řešení patří zabezpečení a zá-
loha dat. Díky tomu firma nepřijde o data v případě poruchy na zařízeních
zaměstnanců. Ke sdílení souborů a dokumentů lze také využít úložiště na tý-
mových webech popsané v předchozí části. Rozhodujícím prvkem kam daný
soubor uložit je jeho účel. Soubory soukromé, nebo určené jen pro malou část
pracovníků je doporučené ukládat do OneDrive. Úložiště týmových webů je
určeno pro soubory, které jsou důležité pro celý tým nebo projekt.

6.4.6 Přístup k Office 365 mimo kancelář

Díky tomu, že služby a data v Office 365 jsou dostupné přes internet, není
přístup omezen jen z firemní sítě, nebo po složitém nastavení počítače. K pří-
stupu stačí jen přihlašovací údaje a libovolný počítač s přístupem k internetu
a moderním internetovým prohlížečem. Zároveň není třeba se obávat, že mo-
bilita je poskytnuta na úkor bezpečnosti. Data jsou při přenosu šifrována,
tudíž se lze bez obav připojit i z míst s veřejným Wi-Fi připojením jako jsou

35Cena převzata dne 20. 4. 2015 [87].
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kavárny či letiště. Další výhodou při využívání služeb mimo kancelář jsou
aplikace pro mobilní zařízení. K dispozici jsou aplikace pro tablety a chytré
telefony se systémy Android a iOS a chytré telefony se systémem Windows
Phone. Dostupnými mobilními aplikacemi jsou:

• Office for Android,Office for iPad aOffice Mobile—mobilní verze
sady pro editaci dokumentů Office pro tablety Andriod, iPad a telefony
Windows Phone 8 iPhone a Andriod.

• OneNote — mobilní verze digitálního poznámkového bloku OneNote
pro telefony Windows Phone 8, iPhone, Android a tablety iPad.

• OWA – mobilní verze aplikace Outlook pro telefony iPhone a tablety
iPad. Pro zařízení Android je zatím dostupná jen nefinální verze apli-
kace.

• Lync Mobile – aplikace pro přístup k Lync Online, dostupná pro iPad
a telefony iPhone, Android a Windows Phone 8.

• SharePoint Newsfeed36– poskytuje přístup k informačnímu kanálu
Sharepointu. Dostupná pro Windows Phone verze 8, iPhone a iPad.

• Yammer – pro tuto službu je dostupná mobilní aplikace pro telefony
a tablety s iOS i Android, a telefony s Windows Phone 8.

Tyto aplikace jsou dostupné pro všechny plány v navrhovaném řešení. U mo-
bilních sad pro práci s dokumenty však platí, že vytváření a editace doku-
mentů je dostupná pouze u plánů, které obsahují plnohodnotnou sadu Office.
Tedy uživatelé využívající plány Business Essentials, v uvažované firmě jsou to
pracovníci účetního oddělení, mohou dokumenty z těchto aplikací pouze číst.
Vzhledem k vybavenosti dnešních mobilních zařízení není problém, aby každý
zaměstnanec firmy, který má nějaké k dispozici, měl nainstalovány všechny
aplikace. Tímto lze v uvažované firmě rozšířit využití mobilních zařízení oproti
současnému stavu.

6.4.7 Zhodnocení navrhovaného řešení

Navrhované řešení je podle vypočítaných nákladů (viz. 6.3.1.4) ekonomicky vý-
hodnější, než stávající řešení uvažované firmy. Dále obsahuje všechny výhody,
které souvisejí s přechodem do cloudu, popsané v části obecných doporučení
(sekce 5.3.1). Oproti stávajícímu řešení jde zejména o flexibilní možnost při-
dat licence v případě rozšíření pracovní základny, automatickou aktualizaci
a údržbu služeb a vysokou úroveň zabezpečení. Dále firma nasazením získá
přidanou hodnotu v podobě zlepšení emailových služeb, většího sdíleného pro-
storu a nových způsobů interní komunikace. Nevýhodou nového řešení je nut-
nost pravidelně sledovat změny služeb a případně na ně reagovat. Výhody však

36Jak je vidět ze seznamu uvedených podporovaných zařízení, chybí oficiální aplikace pro
Android. Naopak pro Yammer aplikace pro Android nechybí. To je další výhodou využívání
sociálních funkcí Yammeru, oproti alternativním funkcím SharePointu.
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převyšují nevýhody a proto bych uvažované firmě využívání služeb Office 365
doporučil.
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Závěr

V této práci jsem se zabýval možnostmi využití cloudových služeb Office 365
v malých a středních podnicích. V první části jsem specifikoval pojem cloud
a další související pojmy potřebné k zařazení Office 365 do kontextu clou-
dových služeb. Dále jsem popsal balík těchto služeb se zaměřením na plány
předplatného pro segment malých a středních podniků. Při analýze plánů před-
platného jsem došel k závěru, že pro malé a střední podniky se hodí nejen plány
z kategorie Business, které jsou dle Microsoftu určené pro tento segment. Vy-
užít lze také plány z kategorie Enterprise, či plány obsahující jednotlivé služby
samostatně.
V další části práce jsem se zabýval alternativními cloudovými produkty k Micro-
soft Office 365, určené pro malé a střední podniky. K srovnání jsem vybral
služby Google Apps For Work a Zoho Mail Suite. Výsledkem srovnání bylo
zjištění, že Google Apps For Work může být v určitých situacích alternativou
k Office 365. V případě služeb Zoho Mail Suite jsem došel k závěru, že nejsou
z ekonomického hlediska zajímavé. Nasazení tohoto řešení má smysl pouze
v případě plánu předplatného Zoho Mail Suite Free, který je až pro deset uži-
vatelů zdarma.
V následující části práce jsem vytvořil obecná doporučení pro využívání služeb
Office 365 v malých a středních podnicích. Jejich součástí je seznam aktivit,
které doporučuji provést před přechodem, ale i po samotném nasazení slu-
žeb Office 365. Součástí popisu jednotlivých kroků jsou rady, jak se k těmto
činnostem postavit. Z vytvořených doporučení vyplývá, že provoz cloudových
služeb Office 365 vyžaduje méně úsilí než je tomu u on premise řešení, avšak
i zde je třeba věnovat novému systému dostatečnou pozornost.
Poslední částí práce je případová studie využití služeb Office 365 ve vybrané
firmě ze segmentu MSP. Po dohodě s vedoucím práce, nebyla pro účely studie
vybrána konkrétní existující firma, ale byl využit pouze model reálné firmy.
Tento model má za účel simulovat prostředí reálné firmy, se kterou je možné se
setkat ve skutečné komerční sféře. Konkrétní model byl vybrán tak, aby spadl
do segmentu MSP a zároveň umožňoval poukázat na silné i slabé stránky Of-
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fice 365. Výsledná studie pak může posloužit jako návod pro libovolné firmy
ze segmentu MSP, jakým způsobem přistupovat ke zhodnocení využitelnosti
služeb Office 365. Jako model podniku byla vybrána firma se 48 zaměstnanci,
využívající služeb hostovaného emailu od české firmy. Po srovnání nákladů
stávajícího řešení a navrhovaného řešení v podobě Office 365, jsem došel k zá-
věru, že služby Office 365 jsou ekonomicky výhodnější a nabízejí šiřší možnosti
využití.
Po přečtení této práce dokáže čtenář zařadit služby Office 365 do kontextu
cloudových služeb. Dále zjistí, jaké jsou možnosti jejich využití v segmentu
MSP. Pak se také seznámí s obdobnými cloudovými službami Google Apps
For Work a Zoho Mail Suite. Práce tedy splnila všechny stanovené cíle.
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Příloha A
Seznam použitých zkratek

EU Evropská Unie

IaaS Infrastructure as a service

IM Instant messaging

IMAP Internet Message Access Protocol

IT Informační technologie

MAPI Messaging Application Programming Interface

MS Microsoft

MSP Malé a střední podniky

NAS Network-attached storage

NIST National Institute of Standards and Technology

PaaS Platform as a Service

PDF Portable Document Format

POP Post Office Protocol

SaaS Software as a Service
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Příloha B
Obsah přiloženého CD

readme.txt...................................stručný popis obsahu CD
src

thesis ...................... zdrojová forma práce ve formátu LATEX
text ....................................................... text práce

BP_Soule_Kamil_2015.pdf .............. text práce ve formátu PDF
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