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nebo
#jaklepekomunikovat

Firemní sociální síť Yammer

Proč je to pro vás zajímavé?
V osobním životě změnily sociální sítě způsob naší komunikace natolik, že si to bez nich už neumíme představit. Vzdálení lidé jsou
nám mnohem blíž, informace tečou rychleji a pokud hledáme odpověď na konkrétní otázku, dostáváme ji téměř okamžitě.
Proč to tedy nezkusit i v pracovním životě? Moderní společnost jde s trendy doby a využívá je ve svůj prospěch - na zefektivnění
procesů či změnu pracovní spolupráce. McKinsey tvrdí, že organizace využívající interní sociální síť dosahují 20 až 25 procentní
nárůst produktivity. Staňte se takovou společností i Vy.

Co všechno firemní sociální síť dokáže?

Na co Vám bude firemní sociální síť?

Možná máte z osobního života zkušenost, že sociální síť jen zabíjí volný čas,

Hlavním úkolem firemní sociální sítě je propojit komunikaci co největšího

a tak se nestíháte soustředit na důležitější věci. Ano, toto je jeden z hlavních

množství lidí v co nejkratším čase. V praxi to znamená lepší týmovou spolupráci.

předsudků vůči firemním sociálním sítím. Mnozí čas strávený touto formou
komunikace považují za ztracený a neefektivní využití.
Přestavte si však, že máte nástroj, který umožní:

•• vytvořit specializované skupiny na sdílení znalostí: „Co nového v Microsoft
Office?“,

•• diskutovat v rámci projektových týmů a spolupracovat na dokumentech:
„Sem pište své poznámky k novým funkcionalitám“,

•• publikovat oficiálně oznámení pro všechny zaměstnance: „Získali jsme
cenu jako nejlepší zaměstnavatel“,

•• na jednom místě ukládat tržní informace, linkovat zajímavé články z novin:
„Tržní analýzy, napsali o nás“,

•• uvést nového kolegu do dění díky archivované komunikaci: „Nebudu ti
přeposílat stovky mailů, viz si historii naší skupiny“,

•• vyhledávat v obsahu podle témat, hashtagů, atd .: „Kde jsem viděl tu informaci o novém produktu? #novyprodukt“,

•• vytvořit agilní platformu pro komunikaci s externími partnery a zákazníky:
„Novinky v našich produktech a naši specialisté online“,

•• podporovat neformální skupinové aktivity: „Pondělní fotbalový klub, kdo
se přidá?“.

I když vás sociální síť zcela nezbaví emailů, dokáže s nimi efektivně spolupracovat. Sami si nastavíte, kdy chcete dostat informaci o novém obsahu
na sociální síti přímo do schránky. Vyberete si skupinu, téma, hashtag, a síť
vás upozorní, pokud někdo z kolegů publikuje něco nového.
Podstatou efektivní komunikace je umět si vybrat ten správný kanál v tom
správném kontextu.
Protože sami máme skvělou zkušenost s tímto řešením, rádi:

•• Vám celý koncept sociální sítě představíme,
•• nastíníme scénáře,
•• ukážeme, jaké to přináší výhody,
•• vytvoříme testovací síť a zapojíme do ní první odvážlivce, jejichž naučíme
jak nadchnout i ostatní kolegy,

•• Vás zároveň naučíme, jak se o síť starat tak, aby přinášela užitek všem.

Jaké benefity tím získáte pro Vaši firmu?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lepší informovanost o dění ve firmě.
Rychlejší a efektivnější výměnu informací.
Snížení e-mailové zátěže.
Zlepšení interní spolupráce.
Nový kanál pro komunikaci s partnery a zákazníky.
Zvýšenou motivaci zaměstnanců při práci díky možnosti plánovat volnočasové aktivity.

Jak začít?
Kontaktujte nás ještě dnes a domluvíme si schůzku. Společně si projdeme Vaše očekávání a připravíme Vám řešení šité na míru
vašim potřebám.
obchod@millennium.cz
www.millennium.cz
+420 606 029 050

Naše ocenění

Millennium Services spol. s r.o.
Budějovická 1550/15a
140 00 Praha
www.millennium.cz
+420 606 029 050
mail@millennium.cz

