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Yammer

Yammer, neboli FaceBook pro firmy. Tedy prostor pro komunikaci a sdílení informací napříč společností formou sociální sítě.
I když možná nemáte sociální sítě rádi, tak Yammer je dobré chápat trochu jinak. Jedná se o místo, kde se můžete rychle a
efektivně dozvědět informace, které potřebujete a jen forma jakou se zde komunikuje je shodná se sociálními sítěmi..

Stejně tak se Yammeru dá říkat virtuální kavárna, automat na kávu. Prostě místa
kde se lidi setkávají a diskutují o dění kolem sebe.
Veškerá komunikace probíhá v rámci diskusních skupin, kde máte možnost


Sledovat dění ve skupině



Publikovat příspěvky



Reagovat na příspěvky



Poděkovat kolegovi za pomoc



Označit příspěvek, jako že se Vám líbí



Sledovat konkrétního kolegu co publikuje
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1. Prvotní kroky
Pro správné fungování je potřeba projít základními kroky.

Přihlaste se ke
Yammeru

Vyplňte svůj
profil na
Yammeru.

Nainstalujte si
Yammer do
svých zařízení.

Pro přihlášení použijte ve svém internetovém prohlížeči adresu

Dalším krokem je potřeba upravit svůj profil a nastavit český jazyk, pokud se
vám stránka zobrazuje v angličtině.

https://www.yammer.com/
Při úplně první návštěvě se vám zobrazí okno, kde jste vyzváni k pozvání svých

Stiskněte ikonu

kolegů. Tuto obrazovku přeskočte stiskem klávesy ESC. Následně se vám

vlevo dole, napravo od vašeho

zobrazí úvodní obrazovka.

jména. V zobrazené nabídce

, která je

vyberte EDIT SETTINGS.

Zobrazí se vám stránka s vaším profilem
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Zobrazí se volba jazyků, klikněte na Český.

Následně se stránka předvoleb zobrazí již částečně českém jazyce.

Na zobrazených záložkách vyberte Preferences

Zobrazí se nastavení jazyka a časové zóny.

V tuto chvíli vyberte správnou časovou zónu a po té klikněte na tlačítko

.

O provedené změně budete informováni v horní části obrazovky, kde se
zobrazí informační sdělení o aktualizaci vašeho profilu.

Zde klikněte na English.
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Dále proveďte skrytí informací o externích skupinách,
které se nachází v levé části obrazovky.
Po té v pravé dolní části
skryjte zobrazené zprávy
s ostatními uživateli.
Možnost psaní rychlých
zpráv s ostatními budete mít v nejbližší době jiným
způsobem. Proto je dobré je nyní skrýt.

V tento okamžik na zobrazených záložkách klikněte na Profil

1.1. Váš profil
Po ukončení editace vašeho profilu vše uložíte kliknutím na tlačítko
Zobrazí se vám obrazovka s vaším profilem. Zde vyplňte informace o vás, které

,

které se nachází vlevo dole pod formulářem.

následně pomohou kolegům lépe identifikovat s čím se na vás obrátit.
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1.2. Upozornění na změny
Protože Yammer rozesílá o většině událostí emaily, je dobré si nastavit frekvenci,
jak často checte být informování. Jestli nikdy, denně, nebo týdně. V nastavení
z lišty vyberte Upozornění a na zobrazení stránce si nastavte, jakým způsobem
chcete být informováni. Zabráníte tím tomu, že by díky množství emailů, jste
přehlédli něco důležitého.

Nyní když máte ukončenou úpravu profilu klekněte vlevo na Celá společnost
Nyní se nacházíte na úvodní obrazovce, kde vidíte
zprávy z celé společnosti a skupin, dalo by se říci
místností, které sledujete.
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2. Dění ve skupině (místnosti)
Veškerá komunikace v Yammeru probíhá ve skupinách. To znamená, že pro
každé téma je vytvořena speciální skupina, ve které následně naleznete vše, co

1.3. Zobrazení dalších skupin
Pro zobrazení dalších skupin, které doposud nevidíte, klikněte na Objevte další
skupiny v levém dolním rohu okna.

se jí týká.
Na úvodní stránce vidíte dění ve všech skupinách, kterých jste členem.

Zobrazí se vám výběr všech skupin, ke kterým můžete mít přístup.
Vyberte si skupinu, která vás zajímá,
Současně se můžete přepínat, zda chcete zobrazit jen to, co jste doposud

tlačítkem

se připojíte.

nečetli, nebo všechno.
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Další možností, jak se připojit je kliknout na název skupiny a po jejím zobrazení

Nyní se vám všechny skupiny, jejichž jste členem, zobrazují v levé navigaci.

kliknout na tlačítko Připojit se ke skupně

Stejně tak, pokud vidíte příspěvek ze skupiny, ve které nejste členem, můžete
kliknutím na název skupiny zobrazit
její detail a následným kliknutím na
+ Připojit se ke skupině se stát jejím
Po té se změní záhlaví a zobrazí se vám, že jste členem skupiny.

členem,

Dalším způsobem, jak se přidat k vybrané skupině je pomocí levého menu ve
kterém vyberte SKUPINY V SÍTI TGS.
A po té v seznamu skupin pomocí tlačítka

se

připojíte ke skupině. A následně v okénku se skupinami
se zobrazí možnost jí opustit, to značí, že jste členem
skupiny.
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1.4. Publikování příspěvku

1.5. Reakce na příspěvek

V případě, že potřebujete publikovat příspěvek do příslušné skupiny, použijte

Pokud se chcete zapojit do

k tomu pole v horní části okna Yammeru.

diskuse, můžete reagovat
na příspěvek vašich kolegů.
Pod zprávou kolegy napište
svou reakci, případně
vyberte kolegu, kterého
chcete navíc o tom
informovat.

1.6. Hlasování
Další možností je vytvořit Hlasování a získat tak názor kolegů.
Nad polem pro zadávání nového příspěvku vyberte Hlasování a pole pro
příspěvek se změní.

Typickými příklady zveřejňovaných příspěvků jsou:
-

Novinky, které se týkají dané skupiny
Dotaz na kolegy
Zajímavé téma, které chcete sdílet a diskutovat o něm s kolegy.

Nyní zadáte otázku a možné odpovědi a tlačítkem Publikovat hlasování
zveřejníte na Yammeru v dané skupině.

Easy365 | Yammer v1.3

Easy365 | Návod

Yammer

1.7. Pochvala – poděkování kolegovi
Pochvala vždycky potěší. Při oceňování se zaměřte zejména na příspěvky,
v kterých se kolegové dělí o odborné znalosti, dovednosti nebo prodejní

vyjádříte souhlas s nápadem, potvrzení, že jste viděli zprávu, nebo zkrátka dáte
kolegovi vědět, že vás
potěšilo, co píše.

úspěchy. V řadě ikon v horní části stránky klikněte na Pochvala. Otevře se tak
dialogové okno Pochvala.

1.9. Sledování kolegy
Nebudete špiónem, ale
budete mít přehled o tom,
co kolega publikuje v rámci
Když přidáte další lidi, třeba nadřízeného nebo spolupracovníky oceněného
kolegy, přijde jim upozornění, z kterého se o pochvale dozvědí.
Až budete hotovi, klikněte na tlačítko Publikovat.

sítě Yammer.
Díky tomu vám neuteče nic
z toho, co kolega publikuje.
¨

1.8. Označení příspěvku – Líbí se mi
Když se vám něco zdá zajímavé a cenné, řekněte to. Když označíte, že se vám
nějaký příspěvek líbí, jeho autor dostane oznámení. Označením „To se mi líbí“
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3. Hledání
Pro hledání jakékoliv informace, použijte pole
označené lupou vlevo nahoře. Do pole zadejte
hledaný výraz, nejdříve se vám nabídnout uživatelé
odpovídající hledanému výrazu. Pokud hledáte
něco jiného, klikněte na Zobrazit všechny výsledky
hledání ve vyhledávacím okně.

Zobrazí se vám hledané výsledky
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