Je to hračka!
Bezproblémová migrácia sa môže
stať projektom roka, v opačnom
prípade zdvihne vlnu nevôle.
Úspech stojí na dvoch nohách:
technológiách a komunikácii.
Prístup a podpora procesu migrácie vo Volkswagen Slovakia boli
výnimočné.

Migrácia klientských staníc na nový
operačný systém a kancelársky balík –
najsledovanejší projekt
každého IT oddelenia.

Projekt získal ocenenie:
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Logo i.do bolo vytvorené
špeciálne pre projekt migrácie
Volkswagen Slovakia.

Prehľad riešenia
Krajina:

Riešenie:

Slovenská republika

Migrácia na nové klientske prostredie
s výnimočným prístupom ku komunikačnej

Odvetvie:

a marketingovej stratégii voči používateľom,

Automobilový priemysel

ktorá zabezpečila plynulé nasadenie
a akceptáciu nového pracovného prostredia.

Profil zákazníka:
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. má 9 400

Hlavné prínosy riešenia:

zamestnancov a patrí medzi najväčšie spoločnosti

• Zvýšenie úrovne koncernových štandardov

na Slovensku. V krajine pôsobí od roku 1991.

v oblasti IT

V bratislavskom závode vyrába osobné automobily

• Jednoduchšia správa klientov

a prevodovky a v martinskom závode komponenty.

• Rýchlejšie riešenie incidentov
• Zníženie nákladov na správu

Veľkosť spoločnosti:

• Vyššia produktivita užívateľov

2400 v závode Volkswagen Slovakia

• Bezproblémová akceptácia nového IT
prostredia používateľmi

Východisková situácia:
Spoločnosť využívala operačný systém Microsoft

Profil partnera:

Windows XP a kancelársky balík Microsoft

BSP už 21 rokov pomáha zákazníkom investovať

Office 2003. Končiaca technologická podpora,

pragmaticky z hľadiska výberu technológií,

nejednotnosť prostredia v rámci koncernového

licencovania a správy softvéru. Riešenia stavia

riešenia, náročná administrácia a zdĺhavý servis,

na produktoch spoločnosti Microsoft a ďalších

podnietil vytvorenie konceptu jednotného klienta

progresívnych technológiách.

s názvom i.do.
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Situácia
Koncern Volkswagen využíval operačný systém Microsoft Windows XP a kancelársky balík Microsoft
Office 2003.
Končiaca technologická podpora ako aj nové požiadavky na funkcionalitu, ktoré naďalej nepodporovali strategické ciele koncernu, podnietili vytvorenie nového nadnárodného konceptu jednotných
technológií na pracovných staniciach pod názvom Client i.do (Client Integrated Digital Office). Koncept i.do obsahuje operačný systém a balík kancelárskych aplikácií a je komunikovaný ako samostatná značka.

Obchodné ciele
• Rýchly a efektívny migračný proces.
• Efektívna komunikačná a marketingová stratégia podporujúca projekt migrácie.
• Minimálne preklenovacie obdobie pri prechode na nový systém a tým zníženie nákladov na
podporu dvoch paralelne fungujúcich systémov.
• Minimálne výpadky služby v procese migrácie.
• Budovanie dôvery a spolupráce s užívateľmi v aktuálnom projekte a vytvorenie pozitívneho
vzťahu pri následnej podpore užívateľov v budúcnosti.

Riešenie
Aktuálna verzia konceptu jednotného klienta i.do zahŕňa Microsoft Windows 7 a Microsoft Office
2010. Zjednotenie štandardov umožňuje koncernu znížiť náklady, zefektívniť procesy a zjednodušiť
komunikáciu.
V závode Volkswagen Slovakia bol prechod na koncept i.do realizovaný prostredníctvom technológie Microsoft System Center Configuration Manager. Na vedenie dokumentácie a záznamov súvisiacich s migráciou bol použitý Microsoft SharePoint.
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fáza: Pilot – príprava a testovanie navrhnutého riešenia
Pilotná fáza projektu je zásadná pre technologické zabezpečenie migrácie. Špecialisti
prepracovali image systému a inštalačné balíčky pre potreby závodu Volkswagen Slovakia. Následne prebehlo testovanie, úprava špecifických aplikácií pre Microsoft Windows 7 a doladenie pracovných postupov a spôsobu dokumentovania migrácie. Pilot
zahŕňal 348 zariadení.
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fáza: Roll-out – plošné nasadenie riešenia do prevádzky
Technologická príprava – príprava infraštruktúry pre plošné nasadenie (SSCM,
SharePoint, LAN).
V rámci prípravy kládol projektový tím veľký dôraz na informovanosť manažmentu
a používateľov o priebehu projektu, aktivitách, ktoré sa ich budú priamo dotýkať, kde
sa môžu obrátiť v prípade otázok. Informácie boli komunikované paralelne v slovenskom a nemeckom jazyku.
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Obr.3 - Harmonogram migrácie
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darček

Obr.4 - Denný harmonogram
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Striktné pravidlá preberania a odovzdávania zariadení boli v réžii Migračného tímu, ktorý tieto
činnosti zabezpečoval priamo na pracovisku užívateľa. Termín prebratia zariadenia bol dohodnutý
osobne s užívateľom vopred telefonicky. Pri odovzdaní zariadenia bol užívateľ osobne zaškolený.
Zálohované dáta boli archivované na obdobie
3 mesiacov. Prevádzka Migračného centra bežala v režime 24/7 v troch zmenách.
Dôležitým aspektom akceptácie nového užívateľského rozhrania a využitia novej funkcionality softvéru je ochota užívateľov vzdelávať
sa. Pre samovzdelávanie bola vytvorená samostatná aplikácia. Interaktivita, atraktívny dizajn
a motivácia odmenou podnecovala užívateľov
učiť sa.
Aplikácia zostane užívateľom k dispozícii ako
rýchly a prehľadný zdroj informácií aj v budúcnosti.

Obr.5 - Aplikácia
s tipmi ako využívať
nový softvér.
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fáza: Migrácia zariadení závislých na aplikáciách nekompatibilných s Microsoft Windows 7.
Migráciu týchto zariadení bolo nutné plánovať a koordinovať s dodávateľmi špeciálnych technológií a pri zvážení možných dopadov na plynulosť a ekonomiku výrob-

Monitoring, kontrola, vyhodnotenie
Kontrola priebehu migrácie prebiehala pravidelným reportingom manažmentu Volkswagen Slovakia. Spokojnosť s priebehom migrácie bola monitorovaná na úrovni užívateľov prostredníctvom online prieskumu (viď obrázok).

Prínosy
Vďaka technologickému ako aj komunikačnému pilieru migračného procesu prebehol v závode
Volkswagen Slovakia projekt trvajúci 20 mesiacov v rámci stanoveného harmonogramu. Závod
Volkswagen Slovakia tak splnil záväzok koncernu Volkswagen realizovať prechod na koncept i.do
v stanovenom termíne.
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ných procesov.

Medzi hlavné prínosy môžeme zaradiť:
•
•
•
•

jednoduchšia správa klientov,
rýchlejšie riešenie incidentov,
zníženie nákladov na správu,
vyššia produktivita užívateľov.

Dosiahnutie cieľa projektu bolo možné len vďaka dôslednému dodržiavaniu pravidiel a procesov.
Výsledkom bola spokojnosť s profesionálnym prístupom, minimalizovanie výpadkov, akceptácia nového pracovného prostredia a vybudovanie ústretovej spolupráce pri následnej podpore.

“

Na projekte migrácie najviac oceňujeme, že taká zásadná
zmena akou je zmena technológie, prebehla plynulo, bez
výpadkov v prevádzke, v dohodnutom rozpočte a so spokojnými užívateľmi.

“

Pavol Vnuk, Chief Technology Office
Volkswagen Slovakia, a.s.

Produkty
a technológie
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Office 2010
•	Microsoft System Center
Configuration Manager 2007
• Microsoft SharePoint 2010
•	Microsoft Windows Active
Directory
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