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EUROZETO jestO czołowąO grupąO radiowąO wO Polsce.O WO jejO składO wchodząO
takieO stacjeO radioweO jak3O RadioO ZETmO RadioO ZETO ChillimO RadioO ZETO GoldmO
RadioOPLUSmOAntyradiomOPlaneta.fmO ystacjaO internetowapmOaO takżeOStudioO
ZETOorazORRMODomOSprzedażyORadia.O

EurozetO jestO równieżO wyłącznymO przedstawicielemO ó)O stacjiO PakietuO
NiezależnychO naO ogólnopolskimO rynkuO reklamy.O EUROZETO Sp.O zO o.o.O
istniejeOodOG99(Oroku.OJakoOspółkaOmatkaOgrupyOkapitałowejOkoordynujeO
działalnośćO spółekO medialnoghandlowychO składającychO sięO naO GrupęO
EUROZET.

DziałalnośćO GrupyO obejmuje3O produkcjęO iO nadawanieO programówO
radiowychmO sprzedażO antenowegoO czasuO reklamowegomO działalnośćO
brokerskąOdlaOstacjiOradiowychOorazOprodukcjęOreklamOradiowych.

POTRZEBA
DecyzjaOoOwyborzeOefektywnegoOrozwiązaniaOdlaOpocztyOiOpracyOgrupowejO
spowodowanaObyłaOkilkomaOczynnikami3

UwarunkowaniaOtechniczneO
PotrzebaOzmianyOdotychczasowegoOrozwiązaniaOpocztowegoOLotusONotesO
naOsystemOlepiejOskalowalnyOiOzarządalny.

ProblemyO zO wydajnościąO iO ograniczeniaO funkcjonalneO poprzedniegoO
rozwiązania.

UwarunkowaniaObiznesowe
PotrzebaO wdrożeniaO rozwiązaniaO umożliwiającegoO przedeO wszystkimO
pracęO poprzezO przeglądarkęO wwwO zO dowolnegoO miejscaO naO platformieO
WindowsmOLinuxOiOMac. O

DostarczenieO rozwiązaniaO gwarantującegoO współpracęO zO innymiO
popularnymiOaplikacjamiOdoOzarządzaniaOpocztą. O

DostarczenieO rozwiązaniaO umożliwiającegoO synchronizacjęO danychO zO
urządzeniamiOmobilnymi.

WprowadzenieO ułatwionejO pracyO naO wieluO kalendarzachO iO dodatkachO
umożliwiającychOprowadzenieOrezerwacjiOzasobów.

O
DziękiOZimbrzeOograniczyliśmyOkosztyOutrzymaniaOdlaOśrodowiskaOpocztyOiOpracyOgrupowejOorazO
daliśmyOużytkownikomOnoweOnarzędziaOdoOsprawnejOkomunikacji.I
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ROZWIĄZANIE
Wdrożeniec nowegoc rozwiązaniac toc zawszec sporec wyzwaniec dlac firmyc
odpowiedzialnejc zac jegoc prawidłowyc przebieg–c jakc ic organizacji–c dlac
którejcwdrożeniecjestcrealizowaneIcZctegocwzględu–cabycminimalizowaćc
ryzykacprojektcwdrożenacwcEurozetcbyłcrealizowanycdwutorowoIc

Wc pierwszymc podejściuc dotyczyłc onc ocenyc systemuc Zimbrac jakoc
rozwiązaniac efektywnegoc wc porównaniuc zc innymic produktamic c jakc MSc
ExchangeI
Wcdrugiejcczęścicdokonanocwyborucfirmy–cktóracprzy ścisłej współpracy 
z działem IT–c wprowadzic nowec rozwiązaniec wc sposóbc najmniejc
odczuwalnycpocstroniecużytkownikówIc
ccc
Wc podsumowaniuc tychc etapówc wyrożnionychc zostałoc kilkac
najważniejszychcfunkcjonalnościcniezbędnychcdlacgrupycEurozet:
c c
Obsługac pocztyc korporacyjnej–c kalendarzy–c kontaktów–c zadańc ic
synchronizacjicwybranychcelementówcnacurządzeniachcmobilnychI

Zabezpieczeniac serwera–c wc szczególnościc podc kątemc AV-ASc orazc
dodatkowychc mechanizmówc jakc zapobieganiuc ic detekcjic ataków–c
współpracyczcusługamickatalogowymicADIc

Zabezpieczeniac ic funkcjonalnościc odc stronyc użytkownikac –c c obsługac
wielucdomencpocztowych–c listcdystrybucyjnych–celastyczneczarządzaniec
stopkamicwctreścicwiadomościcprzezcdziałcmarketinguI

Ustawieniac zaawansowanec dlac użytkownikac –c możliwośćc
samodzielnegoc przekierowywaniac pocztyc ic delegowaniac uprawnieńc doc
kontacdlacinnychcużytkownikówI

Firmac Intalioc przeprowadziłac wdrożeniec systemuc pocztyc ic pracyc grupowejc Zimbrac dzielącc goc nac kilkac
etapówI

Etap I Fc etapemc wstępnymc byłoc zebraniec informacjic oc dotychczasowymc środowiskuc pocztowymc Eurozetc :Lotusc NotesO–c
dodatkowychcwymaganiachczwiązanychczcbezpieczeństwemcpocztycicoczekiwanącfunkcjonalnościąI

Etap II - przygotowaniec doc kopiowaniac danychc :L–5c TBOc zc archiwumc doc nowegoc systemuc wrazc zc przeprowadzeniemc
procesuIccc

Etap III -cMigracjacużytkownikówczcdotychczasowegocserweracLotuscNotescdocZimbrycwrazczczasobamiczgromadzonymicnac
ichckontachI

Etap IV -cTestycicprzełączeniecśrodowiskacwcstancprodukcyjnyI
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Oszczędnościcwynikająceczcwdrożenia
OptymalizacjaccenyczakupuclicencjicorazckosztówcutrzymaniacśrodowiskacwcprzeciąguckilkucnajbliższychclatI

Mniejcczasucpracycadministratorów–cktórycjestcpotrzebnycnaczarządzaniecickonserwacjęctakcdużegocśrodowiskaI

Podniesieniecsamodzielnościcpracycużytkownikówcsystemuc
Więcejcmożliwościc związanychczc samodzielnymcpodejmowaniemcdecyzjicprzezcużytkownikówcwczakresiecpracycgrupowejc
:udostepnianiac danych–c kalendarzy–c zarządzaniac listamic dystrybucyjnymi–c delegowaniac uprawnieńc doc występowaniac wc
czyimścimieniucorazcintuicyjnegocautoresponderaOI

Pracac zc zasobamic takimic jakc salec konferencyjne–c sprzętc specjalistyczny–c łatwec odzyskiwaniec wiadomościc usuniętychc zec
swojegockontaI
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