
Tritech Cloud PBX & Video 

Skype Operations Framework  PLAN|DELIVER|OPERATE 

Office 365—Wdrożenie Unified Communications w chmurze 

Udane wdrożenie Skype dla Firm jako usługi chmurowej Microsoft Office 365, czyli zakończone 
realizacją postawionych celów biznesowych i jakościowych wymaga dużej wiedzy i 
doświadczenia. Analiza wydajności sieci, zapewnienie wysokiej i stabilnej jakości połączeń, 
dobór odpowiedniej architektury rozwiązania, zastosowanie odpowiednich urządzeń 
końcowych i bram, migracja planu numeracyjnego, przeszkolenie administratorów i 
użytkowników - to tylko niektóre z elementów wdrożenia, których poprawne zaplanowanie i 
wykonanie zależy w zasadniczej mierze od doświadczenia partnera biznesowego oraz 
zastosowania sprawdzonych procedur. 

Pierwsze wdrożenie w organizacji Skype dla Firm jako usługi chmurowej Microsoft Office 365,to 
nie jest dobry moment na odkrywanie właściwej drogi metodą prób i błędów. Korzystanie z 
usług niedoświadczonego partnera oraz brak sprawdzonej metodologii może zakończyć się 
wystąpieniem poważnych problemów jakościowych, brakiem spełnienia oczekiwań 
biznsesowych i funkcjonalnych a w najlepszym przypadku poważnymi opóźnieniami w 
uruchomieniu usługi. Zdecydowanie lepiej, bezpieczniej i w konsekwencji taniej, jest skorzystać 
z usług firmy Tritech – firmy posiadającej doświadczenie w planowniu (Plan), dostarczaniu 
(Deliver) oraz obsłudze (Operate) rozwiązań chmurowych.  

• Zatrudniających 100-300 pracowników biurowych 

• Rozproszonych w kilku lokalizacjach na terenie Polski lub Europy 

• Posiadających już dostęp i licencje Office 365 

• Niekorzystających jeszcze produkcyjnie ze Skype dla Firm 

• Oczekujących dostępu do nowoczesnych narzędzi komunikacji telefonicznej, audio i wideo-
konferencyjnej oferowanych jako usługi chmurowe Microsoft Office 365. 

Dla jakich organizacji kierowana jest usługa Tritech Cloud PBX & Video? 
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Tritech to ponad 10 lat doświadczenia we wdrażaniu, planowaniu, dostarczaniu i obsłudze 
rozwiązań unified communications, wideokonferencyjnych, telefonii IP i technologii sieciowych. 
Dobrze znamy wady i zalety rozwiązań instalowanych lokalnie w siedzibie klienta (tzw. on-
premises). Wiele z nich przez nas wdrożonych przenosiliśmy później do chmury, przechodząc 
razem z klientami proces analizy wszelkich za i przeciw. Mamy na swoim koncie także 
doświadczenie wynikające z budowania własnej usługi chmurowej wykorzystywanej przez 
klientów o bardzo różnych potrzebach i oczekiwaniach, co pozwala nam lepiej zrozumieć ich 
różne cele biznesowe i wymagania funkcjonalne. 

Dzięki naszemu doświadczeniu w budowaniu i serwisowaniu sieci IP, rozumiemy jak ważną 
sprawą dla zapewnienia pożądanej jakości we wdrożeniu rozwiązania komunikacyjnego jest jej 
odpowiednie przygotowanie. Ogromną wagę przywiązujemy do przeprowadzenia analizy sieci i 
jej niezbędnych modyfikacji pod kątem planowanego wdrożenia rozwiązań bazujących na Skype 
dla Firm oferowanych jako serwis chmurowy Microsoft Office 365. 
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Dlaczego warto skorzystać z usługi Tritech Cloud PBX & Video  

Tritech Cloud PBX & Video - Skype Operations Framework |PLAN|DELIVER|OPERATE  

Nasza oferta jest skierowana do klientów, 
którzy już rozpoczęli przygodę z Office 365, ale 
w obszarze rozwiązania Skype dla Firm są na 
etapie testów, rozpoznawania jego możliwości 
i zastanawiania się jak przejść do 
produkcyjnego uruchomienia tego narzędzia 
dla wszystkich pracowników w celu 
zwiększenie efektywności komunikacji w 
firmie.  

 

 

 

 

W chwili zakończenia wdrożenia zostaną 
udostępnione użytkownikom następujące 
główne narzędzia: 

• komunikacja audio, wideo i tekstowa na 
bazie aplikacji Skype dla Firm 

• system telefoniczny wraz z możliwością 
przeprowadzania wielostronnych 
audiokonferencji 

• rozwiązanie wideokonferencyjne w salach 
konferencyjnych wraz z możliwością 
dołączania uczestników spoza organizacji 
korzystających z systemów 
wideokonferencyjnych różnych 
producentów 

Nasza oferta opiera się na metodologii Skype Operations 
Framework i cały proces wdrożenia jest podzielony na 3 
etapy: 

• Etap planowania—PLAN 

• Etap wdrożenia—DELIVER 

• Etap obsługi powdrożeniowej—OPERATE  

http://www.tritech.pl/partnerzyv3/sof
https://www.skypeoperationsframework.com/
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Etapy usługi: PLAN|DELIVER 

Etap Usługa Rezultat  / O 

Planowanie 

(Plan) 

Rozpoznanie potrzeb Klienta  Zdefiniowane potrzeby biznesowe klienta. Określone wymagania 
funkcjonalnego (profile) użytkowników. Uzgodnione kryteria po-
prawnego wdrożenia systemu.  

  

Sprawdzenie środowiska 

klienta pod kątem spełnienia 

wymagań  

Zdefiniowana lista wymagań niezbędnych dla wdrożenia propo-
nowanego rozwiązania. Lista zinwentaryzowanych komponentów 
środowiska klienta mających wpływ na wdrożenie rozwiązania. 
Potwierdzenie gotowości niezbędnych do wdrożenia komponen-
tów i/lub lista zaleceń dla klienta w przypadku odstępstw.   

  

Standardowa analiza środo-

wiska sieciowego (Basic Ne-

twork Assesment) 

Wynik analizy infrastruktury sieciowej wraz z rekomendacjami 
niezbędnych zmian. Zdefiniowane wymagania na pasmo wraz ze 
wskazaniami punktów potencjalnych zagrożeń. 

  

Zaawansowana analiza śro-

dowiska sieciowego 

(Advanced Network Asses-

ment) 

Standardowa analiza oraz dodatkowo przeprowadzone niezbęd-

ne zmian w infrastrukturze sieci i/lub projekt przebudowy sieci.  

O 

Zaawansowana analiza śro-

dowiska sieci bezprzewodo-

wej (WLAN Network Asses-

ment) 

Wynik analizy sieci bezprzewodowe wraz z rekomendacjami nie-

zbędnych zmian. 

O 

Zaplanowanie wdrożenia i 

szkoleń 

Wynik analizy infrastruktury klienta. Projekt architektury rozwią-
zania.  Zdefiniowany zakres szkoleń. Plan wdrożenia projektu. 
Zestaw zaleceń/wymagań dla klienta  

  

Wdrożenie i konfiguracja 

rozwiązania chmurowego  

Uruchomione usługi Cloud PBX oraz PSTN Conferencing w po-
szczególnych lokalizacjach klienta. Skonfigurowane konta i profile 

  Wdrożenie 

(Deliver)  

Instalacja i konfiguracja 

bram/urządzeń SBC itp.  

Realizacja styku do/z sieci Operatora PSTN    

Przygotowanie materiałów 

szkoleniowych  

Gotowe materiały szkoleniowe dla wytypowanych użytkowników 

oraz administratorów  

  

Testy rozwiązania Przeprowadzone testy użytkownika (UAT)    

Zwiększenie poziomu dostęp-

ności styku z Operatorem 

PSTN  

Realizacja styku do/z sieci Operatora PSTN w trybie wysokiej nie-

zawodności  

O 

Instalacja i konfiguracja apa-

ratów telefonicznych  

Dobrane i zainstalowane telefony sprzętowe IP O 

Usługa udostępnienia słucha-

wek oraz innych urządzeń 

peryferyjnych audio  

Zapewnienie wysokiej jakości połączeń audio  O 

http://www.tritech.pl/partnerzyv3/sof
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Etapy usługi: DELIVER | OPERATE 

Etap Usługa Rezultat  / O 

Wdrożenie 

(Deliver)  

Instalacja i konfiguracja 
urządzeń końcowych wideo  

Możliwość komunikacji wideo z wykorzystaniem sprzętowych 
terminali wideo  

O 

Integracja z Cloud PBX 

tradycyjnych rozwiązań 

wideo  

Możliwość komunikacji wideo użytkowników Cloud PBX z 
użytkownikami rozwiązań tradycyjnych (np. Polycom, Cisco, etc.)  

O 

Przebudowa infrastruktury 

sieciowej (LAN/WAN/WLAN) 

pod kątem wymogów Cloud 

PBX i PSTN Conferencing  

Nowa infrastruktura sieciowa spełniająca wymogi jakościowe  O 

Obsługa 
Powdrożeniowe 

(Operate) 

Szkolenie użytkowników 

rozwiązania  

Przeszkoleni wytypowani użytkownicy.    

Szkolenia nowych 

pracowników 

Szkolenia dla nowych pracowników dołączających do organizacji 

już w okresie produkcyjnej eksploatacji rozwiązania.  

O 

Szkolenie administratorów  Administratorzy przygotowani do obsługi w zakresie 

podstawowym.  

  

Zaawansowane szkolenia 

administratorów  

Administratorzy przygotowani do obsługi w zakresie 

zaawanasowanym.  

O 

Powdrożeniowa opieka 

serwisowa, wsparcie i usługi 

rekonfiguracyjne  

Obsługa w zakresie: 

- monitorowanie jakości pracy systemu 

- raportowanie wykorzystania rozwiązania 

- wsparcie na wypadek usterek i awarii 

- usługi rekonfiguracja użytkowników, profili, etc. 

- aktualizacje wersji oprogramowania  

O 

Organizacja i wsparcie 

podczas webinariów  

Zaplanowanie, przygotowanie i wsparcie podczas realizacji 

webinariów on-line obejmujących transmisję wideo, audio i 

prezetacji do dużych grup odbiorców. 

O 

 - usługa zawarta w pakiecie 

  O - usługa opcjonalna, dodatkowo płatna i wyceniana w zależności od uzgodnionego zakresu  

Tritech Cloud PBX & Video  
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