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Lista kontrolna migracji  
do Microsoft 365

WIOLETA
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

RAFAŁ
DELIVERY MANAGER

Przeprowadź audyt swojego obecnego środowiska
Sprawdź swoją obecną konfigurację i infrastrukturę, upewnij się, że zidentyfikowałeś 
wszystkie środowiska i zasoby infrastruktury

Zdefiniuj konfigurację środowiska docelowego
Zdefiniuj docelową konfigurację i infrastrukturę

Wyznacz jeden punkt kontaktu
Wyznacz Koordynatora – osobę odpowiedzialną za komunikację i podejmowanie decyzji

Wyznacz Business Ownerów
Zidentyfikuj obszary i odpowiedzialnego za każdy z nich Business Ownera – osobę, 
która będzie w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące przechowywanych danych, 
aplikacji i procesów

Skorzystaj z naszej autorskiej listy kontrolnej, aby upewnić się, że Twój proces 
migracji przebiegnie bezproblemowo i bezpiecznie, a użytkownicy szybko dostosują 
się do nowych rozwiązań. 

    Techniczna         Organizacyjna        Biznesowa

Zadbaliśmy o to, żeby lista była dokładna i kompletna. Jak?
• Bazowaliśmy na wiedzy ponad 100 ekspertów Microsoft 365 z Sii
• Wykorzystaliśmy najlepsze praktyki z wielu projektów dostarczonych branżowym liderom z Polski i zagranicy
• Wzięliśmy pod uwagę każdy aspekt migracji, w tym kwestie techniczne i organizacyjne, więc nie musisz się martwić, 

że jakakolwiek krytyczna część procesu zostanie pominięta
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Wyczyść swoje dane
Przejrzyj dane w bieżących zasobach z wyznaczonymi Business Ownerami – usuń/
zarchiwizuj nieaktualne lub nieistotne dane, aby wykluczyć je z migracji

Zabezpiecz swoje dane
Przejrzyj strukturę uprawnień w ramach bieżących zasobów z wyznaczonymi Business 
Ownerami

Stwórz listę swoich zasobów migracyjnych
Przygotuj i potwierdź listę zasobów do migracji

Sprawdź integracje
Przeanalizuj wszystkie zewnętrzne systemy, które dostarczają dane do Twoich 
procesów lub aplikacji

Zmapuj aplikacje i procesy
Zidentyfikuj wszystkie aktualnie używane aplikacje i procesy (oraz te nieaktualne)

Zidentyfikuj krytyczne zasoby biznesowe
Zidentyfikuj krytyczne aplikacje i procesy biznesowe

Stwórz plan komunikacji
Określ cele komunikacji, kanały i harmonogram

Sprawdź lokalizację użytkowników
Określ lokalizację użytkowników i stwórz segmentację geograficzną użytkowników

Określ maksymalne obciążenie
Zidentyfikuj dni/godziny szczytu (dla danej lokalizacji geograficznej), określ najlepszy 
czas na przesyłanie danych i przejście do nowego sytemu

Przygotuj swoją administrację
• Utwórz konto techniczne dla dostawcy 
• Utwórz dostawcy konta użytkowników z uprawnieniami administratora
• Utwórz dostawcy konto techniczne do tworzenia procesów i powiadomień
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O WARSZTATACH

• pomogą Ci w dostosowaniu listy kontrolnej do profilu Twojej organizacji
• przeprowadzą Cię przez wszystkie aspekty udanej migracji na platformę  

Microsoft 365 i zadbają o to, żeby była szybka i bezproblemowa

Zatrudniając 5 000 specjalistów, Sii jest największym dostawcą usług doradztwa technologicznego, 
transformacji cyfrowej, BPO i inżynieryjnych w Polsce. Eksperci Sii Polska realizują projekty dla 
wiodących firm z sektorów motoryzacji, bankowości i finansów, Hi-tech, medycznego, handlu 
detalicznego i logistyki oraz usług użyteczności publicznej. Sii Polska posiada 14 biur w Warszawie, 
Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Łodzi, Lublinie, Katowicach, Rzeszowie, Bydgoszczy, 
Częstochowie, Pile, Białymstoku i Gliwicach. Więcej informacji o firmie na stronie: www.sii.pl.

Lista kontrolna to świetny początek, ale istnieje więcej  
czynników, które należy wziąć pod uwagę, aby proces migracji 
zakończył się sukcesem. 
Jeśli chcesz mieć pewność, że dobrze przygotowałeś się do przejścia do chmury, skontaktuj 
się z nami i umów na warsztat migracyjny w Sii.

Nasi eksperci:

Zespół Sii Lublin

https://sii.pl/oferta/oprogramowanie-dla-biznesu/microsoft365/warsztaty-migracyjne-microsoft-365/

