
I. 

Příloha č. 1: Script pro migraci dat mezi systémy (Zdroj: Vlastní zpracování, dle 56) 

 



II. 

Příloha č. 2: Vylepšený Onboarding proces (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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