
Studiu de caz 

Orientare către Cloud și  

Office 365 

Organizația 

Agenția de PR Rogalski Damaskin, având peste 40 de 

angajați, ocupă poziția 7 în top 10 agenții românești 

de PR, cu o creștere de 62% în 2015. 

Situația 

Agenția pune accent pe accesul în timp real la 

informație și pe viteza de reacție a întregii echipe. În 

contextul unor nemulțumiri legate de infrastructura IT 

existentă, Rogalski Damaschin a inițiat un proiect de 

schimbare completă a modului de lucru. 

Soluția 

Rogalski Damaschin a migrat complet la Microsoft 

Office 365 pentru e-mail, productivitate personală și 

lucru colaborativ.. 

Beneficii 

 20% reducere costuri 

Software, servicii 

 Reducere cu 52% a costurilor legate de IT 

 Uniformizare pentru toți utilizatorii 

 O mai bună organizare și partajare a documentelor 

 Un plus de mobilitate și flexibilitate pentru angajați 

 Meeting-uri mai ușor de organizat, online, cu 
clienții; cu costuri mai mici 

Parteneri 

 Risksoft 

Agenția de PR migrează la Office 365 și 

reduce costurile IT cu 52% 
25 ianuarie 2017 

Buffer între advertising și media, industria de Public Relations, PR, trece prin 

schimbări fundamentale, iar jucătorii își extind serviciile de la comunicarea 

clasică spre creare și livrare de conținut. Afacerile agențiilor de Public Rela-

tions au crescut cu 7,1% în 2015 față de anul precedent, iar piața rămâne în 

continuare una dintre cele mai dinamice și competitive din industria co-

municării, deși bugetele alocate de clienți în acest domeniu sunt relativ re-

duse raportate la volumul de muncă. Ocupând poziția 7 în top 10 agenții 

românești de PR, cu o creștere de 62% în 2015, Rogalski Damaschin PR se 

distinge printr-o maximă apropiere de clienți, într-un demers de înțelegere 

clară a cerințelor și obiectivelor acestora. 

Situația 

Condusă într-o manieră antreprenorială, agenția pune accent pe accesul în 

timp real la informație și pe viteza de reacție a întregii echipe. Pentru cei 

peste 40 de angajați, tehnologia este esențială în derularea activității și în 

asigurarea coeziunii echipelor de proiect. Activitatea Rogalski Damaschin 

este foarte complexă, atât prin complexitatea clienților, cât și prin derula-

rea, în paralel, a mai multor campanii cu specializări și obiective multiple. 

Aceasta presupune colaborarea activă între echipe cu specializări etero-

gene, care doar împreună pot aduce valoarea dorită și așteptată de benefi-

ciari. 



“Proiectele noastre ajung să integreze 20-30 de persoane, cu profiluri extrem de di-

verse, de la comunicare la web design, și care au nevoie de o colaborare eficientă și 

comunicare în timp real. Orice disfuncționalitate în activitatea echipei sau a 

uneltelor pe care aceasta le are la dispoziție cauzează prejudicii financiare sau de 

imagine. Din punct de vedere operațional suportul adus de tehnologie este critic și 

este practic imposibil să ne desfășurăm activitatea dacă e-mailul are sincope sau 

dacă nu lucrăm colaborativ. Tehnologia ne permite să partajăm ușor informația în 

cadrul companiei și să comunicăm pe anumite grupuri de utilizatori. Ca în orice 

companie creativă, pentru noi schimbul de informații face parte din esența activi-

tății”, consideră Eliza Rogalski, fondatoarea Rogalski Damaschin PR. 

Stop și restart 

În contextul mutării într-un sediu nou și al unor nemulțumiri legate de infrastruc-

tura IT existentă, la începutul anului 2016, Rogalski Damaschin a inițiat un proiect 

de schimbare completă a modului de lucru. Alături de compania Risksoft, agenția 

a derulat un audit al întregului mediu IT pentru a înțelege situația reală, cum poate fi îmbunătățită activitatea prin tehnologie 

și care sunt investițiile necesare. 

“Am început colaborarea cu Risksoft în urma recomandărilor primite în cadrul unui club de networking și a dorinței de schim-

bare. Sufeream la capitolul hardware, deoarece foloseam o infrastructură IT externalizată, asupra căreia nu aveam niciun con-

trol. Nu știam ce poate fi făcut ca lucrurile să meargă mai bine, pentru că accesul la documente era dificil, iar e-mailul avea 

întreruperi frecvente și funcționalități limitate. Pentru că nu suntem specialiști, nu înțelegeam ce se întâmplă, iar situația genera 

frustrare atât managerilor cât și angajaților. Pentru că urma să ne mutăm într-un sediu nou, un restart la nivel de tehnologie ni s

-a părut abordarea corectă”, mai afirmă Eliza Rogalski. 

Una dintre principalele concluzii ale auditului derulat de Risksoft a fost adoptarea 

serviciilor de Cloud, ca măsură de evitare a unor investiții inițiale mari, dar și 

pentru asigurarea bunei funcționalități a companiei pe timpul vârfurilor de 

sarcină. Astfel, Rogalski Damaschin a migrat complet la Microsoft Office 365 

pentru e-mail, productivitate personală și lucru colaborativ. Plata serviciilor prin 

abonament a eliminat o investiție de peste 4.500 de euro în achiziția unui server 

și a licențelor adiacente, precum și nevoia contractării unor servicii de instalare, 

mentenanță și hosting. Doar factura lunară de energie electrică ar fi ajuns la 50 de 

euro pentru alimentarea și răcirea infrastructurii IT necesare - server de producție 

și backup. 

“După finalizarea proiectului, următoarele 3-4 luni au adus o îmbunătățire majoră 

a modului de lucru. Cloud-ul ne-a schimbat viața și am ajuns în etapa în care nu 

mă interesează tehnologia pentru că știu că este fiabilă și disponibilă oricând. 

Abordarea adusă de Risksoft, care a implicat serviciile Microsoft Cloud, ne-a adus, 

în primul an, o reducere cu 52% a costurilor legate de IT, în condițiile în care am 

crescut echipa și avem numeroase funcționalități noi. Pentru următorul an, mă 

aștept ca această reducere să ajungă la 80%”, consideră Eliza Rogalski. “În relația cu Risksoft mi-a plăcut că ne-au propus un 

proiect pe etape și ne-au explicat fiecare pas pe care trebuie să-l facem pentru a ne atinge obiectivele.” 

Cum să devii fluent în activitate? 

Anterior colaborării cu Risksoft, Rogalski Damaschin PR folosea mai multe versiuni diferite de Office, achiziționate în diverse 

etape de dezvoltare ale companiei, ceea ce provoca încurcături legate de formate și compatibilitatea documentelor. Migrarea 
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la Office 365 a adus uniformizare pentru toți utilizatorii, inclusiv pentru cei de Mac

-uri, destul de numeroși în industriile creative. La nivel de e-mail, compania a 

trecut de la Gmail la Office 365 pentru o sincronizare mai bună între telefoanele 

mobile și desktop/laptop, precum și pentru o mai bună organizare și partajare a 

documentelor prin OneDrive. De asemenea, Rogalski Damaschin a început 

partajarea agendei în Office 365 pentru întreaga echipă și alocarea de sarcini, ac-

tivități care anterior erau pe hârtie și lipsite de fluență. Skype for Business și-a 

găsit rapid locul în echipă, iar discuțiile și prezentările cu clienții din afara 

României se desfășoară pe acest canal. Astfel, sunt mai ușor de organizat, iar 

costurile sunt sensibil mai mici. Cu Office 365, echipa Rogalski Damaschin a 

obținut și un plus de mobilitate, iar zilele de lucru în afara biroului au devenit mai 

multe și mai productive mulțumită partajării simple a informațiilor și cu-

noștințelor. Complementar, echipa testează noi aplicații și funcționalități, cum ar fi 

Yammer, spre exemplu, rețeaua socială de tip enterprise. 

“Sunt convinsă că o idee bună nu vine întotdeauna la birou și, prin urmare, 

partajarea cunoștințelor este esențială în activitatea noastră. Cu Office 365 ne-am 

aliniat la tendințele curente și suntem o echipă conectată indiferent de locație. Funcționalitatea întregului sistem este cel mai im-

portant câștig pentru mine, iar de aici s-a născut convingerea că am devenit o organizație performantă, un sentiment plăcut și 

cu atât mai intens pentru că a venit după o serie de experiențe neplăcute. Până acum, Office 365 și-a arătat eficiența, chiar și în 

condiții de exploatare extremă. O soluție își arată valoarea atunci când situație «arde», iar în PR acesta este un status-quo. Toate 

proiectele sunt critice, deadline-urile sunt presante, iar vârfurile de încărcare omniprezente, însă Cloud-ul Microsoft ne ajută să 

fim permanent online și foarte eficienți”, mai afirmă Eliza Rogalski. 

Suport pentru dezvoltare 

În echipă cu Microsoft și Risksoft, Rogalski Damaschin construiește pe o fundație 

solidă, atât ca oameni cât și ca tehnologie, iar rezultatele sunt vizibile. Compania 

are deja în portofoliu peste 30 de clienți mari, pentru care generează anual peste 

100 de proiecte. Ca business, aceasta va înseamna depășirea pragului de 2 mil-

ioane euro în 2016, dar și a indicatorilor de performanță și profitabilitate stabiliți 

la începutul anului. Agenția se dezvoltă, calitatea serviciilor crește, iar clienții sunt 

mulțumiți și surprinși plăcut întotdeauna. La Rogalski Damaschin sunt două as-

pecte care stau la baza dezvoltării: oamenii și tehnologia. Dacă oamenii au fost 

întotdeauna acolo, agili și bine pregătiți, cu Microsoft Office 365 compania are la 

dispoziție și tehnologia necesară. 

“Pentru mine, succesul în business este legat și de infrastructura IT. Am ajuns la 

concluzia că trebuie să folosim resurse foarte performante, capabile să crească 

odată cu organizația, să susțină depășirea oricărui vârf de încărcare în cadrul unui 

proiect. Mai mult, tehnologia trebuie să stimuleze creativitatea și schimbul de idei. 

Până anul trecut, alocam 30% din timp problemelor generate de utilizarea defec-

tuoasă a tehnologiei, fie în discuții cu furnizori de servicii și colegi, fie încercând să 

îndrept situația. Acum totul decurge natural, m-am eliberat de o povară și mă pot 

concentra pe aspectele creative, care fac diferența în această industrie”, încheie Eli-

za Rogalski. 

Un business care nu-și poate permite să fie offline, Rogalski Damaschin a optat pentru Cloud și, chiar în lipsa unor compe-

tențe IT, reușește să facă din tehnologie un diferențiator și o bază pentru planificarea viitorului. 
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