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ŘEŠENÍ PRO PALČIVÉ PROBLÉMY KOMUNIKACE!

Nový styl práce, pomalá komunikace, Přehlcení emaily, statické portály,

nová generace odchovaná sociálními sítěmi.

NASAZOVÁNÍ SÍTÍ JIŽ PROBÍHÁ

Až 72% firem nasazuje síť.

Často živelně, nekoordinovaně, paralelně k současným IT systémům.

SLADĚNÍ SE STRATEGIÍ FIRMY

Každá firma má ve své strategii napsáno, že požaduje větší zapojení 

zaměstnanců do dění ve firmě.



Spolupracující organizace
Inovativní, agilní a zaměřená na zákazníky
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Zaujměte, zapojte a udržte si zaměstnance díky Yammer.

Oceňte top 

zaměstnance. 
Vzdělávání a onboarding

je záležitostí týmu.

Efektivnější

podniková komunikace



Efektivnější firemní komunikace

Mark Kelly, President & COO, ACT Conferencing

Průzkumy
Získejte rychle zpětnou vazbu.

Příspěvky zaměstnanců
Každý zaměstnanec má svůj prostor pro 

sdělení příspěvků svým kolegům.

Oznámení
Vylepšení komunikace směrem od 

managementu k zaměstnancům

“Yammer zvýšil povědomí o vizi a cílech naší společnosti. Komunikační sila, která tvořila filtry se odbourala.” 



Vzdělávání a onboarding je záležitostí týmu

Univerzální vyhledávání

Nalezněte lidi a informace napříč 

Vaší organizací.

Poznámky

Centralizujte informace a 

jednoduše najděte zdroje.

Uživatelské profily

Identifikujte a využívejte interní 

expertízu.

10% snížení nákladů na školení.

Source: Forrester Research Inc., Forrester TEI of Yammer, 2011



Oceňte top zaměstnance

Mark Kelly, President & COO, ACT Conferencing

Oceňování

Ohodnoťte skvělou práci.

Skupiny

Získejte vhled do výkonnosti

a přehled dění ve Vašem týmu

Soubory

Rychle naleznete vlastníky 

důležitých souborů.

“Naši manažeři používají Yammer pro oceňování nejlepších pracovníků čímž vylepšují morálku ve firmě. Ocenění zaměstnanci mají 

raději svou práci a také se nám zlepšil nábor a udržení talentů.” 



Využití sítě pro různé situace zaměstnance
Nábor Pre-board On-Boarding Propojení Školení Výkonnost Odchod

• Nabídky zaměstnání

• Postupy náboru 

nových zaměstnanců

• Nově příchozí

• Jak něco udělat.

• Projekty (aktivizace, 

absolventi, apod.)

• Žádosti a dotazy

• Personální politiky a 

procesy

• Roadshow

• Personální projekty 

a iniciativy

• Přehledy, dotazy, 

rezervace školení a 

rozvoje

• Užitečné odkazy na 

školení, specialisty, 

sdílená zpětná vazba

• Politiky měření 

výkonnosti, dotazy a 

odpovědi, podpora

• Školení ohledně 

vyhodnocení 

výkonnosti

• Výstupní proces

• Výstupní checklist

Podnikové skupiny sdílené mezi všemi uživateli

• Projekty náboru 

nových zaměstnanců

• Řešení problémů

• Diskuze HR týmu

• HR Projekty

• Plánování rozvoje, 

výkonnosti 

zaměstnanců a 

managementu

Privátní skupiny v podnikové síti

• Úvodní informace 

nově příchozím 

zaměstnancům

• Informace pro 

absolventy

• Dodavatelé nebo 

kontraktoři

Dodavatelé nebo 

kontraktoři

• Alumni

Externí sítě

Dostupné z PC, tabletu, webu i mobilního telefonu



ukázka
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Typický výsledek nasazení sociální sítě

Nárůst produktivity

20% - 25%

Nižší fluktuace

51% 

Rychlejší zapracování a zapojení 

do dění ve firmě

67%

Sales Marketing

Finance

FIRMA PARTNERS
ZÁKAZNÍCI ZAMĚSTNANCI
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Nasazení sítě má svá pravidla

Metodické workshopy

Technické nastavení

Faktory pro zajištění úspěšného 

nasazení

15



Úspěch není spojen s technickým nasazením, ale s organizační a kulturní změnou.

Velké projekty jsou doručeny pomocí mnoha malých interakcí. Vyhrát je možno pouze 

pokud věci budou jednoduché, hmatatelné, konkrétní a interaktivní.

Partner může uspět, pokud prokáže jak podniková sociální síť dokáže ovlivnit zisk 

zákazníka.

Zaměřte se na nábor lidí se zkušeností s projektovým řízením a znalostí mezilidských 

vztahů a schopností. Nenajímejte lidi jenom proto, že mají účet na Twitteru.

Být aktivním uživatelem Yammeru Vám pomůže pochopit jak řídit adopci Yammeru

a zároveň si osvojíte nejlepší scénáře využití a osvědčené postupy.
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