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“W ciągu dwóch 
miesięcy zadziały się 
dwa lata transformacji 
cyfrowej.” 

Jak powiedział  
Satya Nadella 
CEO Microsoft

Dziś, po ponad roku pracy w modelu zdalnym lub hybrydowym, wypracowaliśmy nową 
kulturę pracy. Organizacje, które sprawnie zareagowały na nowe potrzeby i przeszły przez 
pandemię z otwartością i elastycznością, stały się bardziej odporne. Wszystko wskazuje 
na to, że praca zdalna lub hybrydowa zostanie z nami na dłużej. Warto więc być na nią 
przygotowanym i zapewnić bezpieczeństwo oraz zgodność wszystkich narzędzi. 

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi historiami naszych klientów, którzy w ostatnim 
roku przeszli przyspieszoną cyfrową transformację, a dzięki płynnemu wdrożeniu lub 
rozwinięciu narzędzi do pracy zdalnej wzmocnili odporność pracowników, zespołów, a także 
całych organizacji.

Od początku pandemii wielu z nas - często wręcz z dnia na dzień – przeszło na 
pracę zdalną. Znacząco zmieniły się nasze wcześniejsze praktyki zawodowe. W wielu 
organizacjach mocno wzrosło tempo cyfrowej transformacji, a inne dostrzegły 
konieczność wejścia na tę ścieżkę. Pracowników trzeba było wyposażyć w bezpieczne 
narzędzia do kompleksowej pracy zdalnej – komunikacji z innymi, video-  
i telekonferencji, wymiany plików i prowadzenia projektów.

Wprowadzenie
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5Bezpieczna praca

 
Grupa LOTOS S.A.

Sprawne i bezpieczne przejście w tryb pracy 
zdalnej w organizacji o zróżnicowanym wieku 
pracowników.

Wdrożenie Microsoft 365, w szczególności 
Microsoft Teams oraz wprowadzenie dwóch 
metod zabezpieczeń, a także wykorzystanie 
programu ambasadorów zmian.

Szybka, sprawna i bezpieczna transformacja do pracy zdalnej, stopniowe przekształcanie  
się z organizacji o papierowym obiegu dokumentów, w organizację zdigitalizowaną.

Poznaj historię cyfrowej transformacji   
Grupy Lotos S.A. Obejrzyj wideo

Wyzwanie Rozwiązanie

Korzyści

https://news.microsoft.com/pl-pl/2020/11/30/chmura-zasila-lotos/
https://news.microsoft.com/pl-pl/2020/11/30/chmura-zasila-lotos/
https://news.microsoft.com/pl-pl/features/chmura-wspomaga-cyfrowa-kulture-w-grupie-lotos-s-a/
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PKO Bank Polski

Wsparcie procesów biznesowych oraz udostępnienie 
ponad 10 000 pracowników bezpiecznego i intuicyjnego 
narzędzia do efektywnej pracy w trybie zdalnym  
z uwzględnieniem wytycznych KNF.

Wdrożenie Microsoft Teams na ponad  
10 000 komputerów oraz 3000 telefonów.

Rozwiązanie Microsoft Teams jako ekosystem zmieniający kulturę i sposób pracy, wyższa efektywność 
komunikacji pracowników, realne oszczędności, krótszy czas podejmowania decyzji biznesowych, 
wzmocnienie przewagi konkurencyjnej dzięki wykorzystaniu technologii w zakresie wykraczającym 
poza tradycyjny obszar finansów.

Wyzwanie Rozwiązanie

Korzyści

Obejrzyj wideoPoznaj historię cyfrowej transformacji 
PKO Banku Polskiego

https://news.microsoft.com/pl-pl/features/bank-czy-juz-firma-technologiczna/
https://news.microsoft.com/pl-pl/2020/09/17/pko-bank-polski-kompleksowe-wdrozenie-microsoft-teams/
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ProService Finteco

Wdrożenie rozwiązań chmurowych do obsługi klientów 
z uwzględnieniem wytycznych KNF oraz usprawnienie 
komunikacji między pracownikami i zespołami wewnątrz 
organizacji.

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań M365 
E5 i Azure z usługami Security (Azure 
Sentinel, Advanced Threat Protection,  
Key Vault, Multi-Factor Authentication).

Komfort pracowników podczas pracy zdalnej spowodowanej pandemią, zapewnienie wysokiego    
poziomu bezpieczeństwa, integralności i dostępności przetwarzanych danych.

Wyzwanie Rozwiązanie

Korzyści

Obejrzyj wideoPoznaj historię cyfrowej transformacji 
ProService Finteco

https://news.microsoft.com/pl-pl/features/transformacja-zgodna-z-wymogami-regulatora/
https://news.microsoft.com/pl-pl/2020/12/10/proservice-finteco-stawia-na-chmure-microsoft/
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9Sprawna komunikacja

 
Budimex S.A.

Nadążanie za postępem technologicznym  
w branży budowlanej oraz zapewnienie 
ciągłości i sprawności komunikacji i współpracy 
w rozproszonej strukturze w czasie pandemii. 

Wdrożenie Microsoft 365, a w szczególności 
Microsoft Teams.

Upowszechnienie komunikacji online wewnątrz organizacji, połączenie setek osób pracujących  
na budowach w różnych lokalizacjach w Polsce, optymalizacja nakładów finansowych na utrzymanie 
sieci korporacyjnej VPN.

Wyzwanie Rozwiązanie

Korzyści

Poznaj historię cyfrowej transformacji 
Budimex S.A. (z wideo)

https://news.microsoft.com/pl-pl/2021/02/23/chmura-na-budowie/
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home.pl

Płynne przejście do pracy zdalnej, 
wykształcenie nowych nawyków organizacji 
pracy, upowszechnianie dodatkowych 
funkcjonalności Microsoft Teams.

Wdrożenie Microsoft Teams.

Sprawna komunikacja i współpraca, uporządkowanie obowiązków, oszczędność czasu, umożliwienie 
pracownikom pracy z dowolnego miejsca.

Wyzwanie Rozwiązanie

Korzyści

Obejrzyj wideoPoznaj historię cyfrowej transformacji 
home.pl

https://news.microsoft.com/pl-pl/features/w-pracy-jak-w-domu-czyli-microsoft-teams-jako-podstawa-komunikacji-i-wspolpracy-w-home-pl/
https://news.microsoft.com/pl-pl/features/teams-na-fali/
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Rossmann

Ułatwienie zdalnej pracy zespołowej  
i zapewnienie bezpieczeństwa danych.

Wdrożenie Microsoft Teams.

Pozyskanie niezawodnej platformy do komunikacji i współpracy, wspierającej wiele 
procesów.

Wyzwanie Rozwiązanie

Korzyści

Poznaj historię cyfrowej transformacji 
firmy Rossmann

https://news.microsoft.com/pl-pl/2021/01/29/rossmann-rosnie-w-chmurze/
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Grupa TAURON

Sprawne i bezpieczne przeniesienie procesów do chmury, 
zapewnienie 15 000 pracowników środowiska pracy i współpracy 
opartego na chmurze oraz platformy pozwalającej samodzielnie 
tworzyć aplikacje wspierające codzienne obowiązki, przetarcie 
szlaków do cyfrowej transformacji dla polskich i europejskich 
przedsiębiorstw z obszaru infrastruktury krytycznej.

Wdrożenie Microsoft 365  
(w tym Microsoft Teams)  
i Power Platform.

Uproszczenie i skrócenie procesu dostarczania rozwiązań, które są dostosowane do aktualnych 
potrzeb pracowników, zmiana nawyków i kultury pracy w całej organizacji, stworzenie przez 
pracowników aplikacji usprawniających pracę, np. aplikacji inspekcji stacji transformatorowych, 
pozycja pioniera cyfrowej transformacji na polskim rynku energetycznym.

Wyzwanie Rozwiązanie

Korzyści

Poznaj historię cyfrowej transformacji 
Grupa TAURON

https://news.microsoft.com/pl-pl/2021/02/16/tauron-czerpie-energie-z-chmury/
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