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Dnešní 
program

Představení 
Yammer

Ukázka
a scénáře 
využití

Jak nasadit 
sociální síť







INTERNÍ KOMUNIKACE JE DŮLEŽITÁ



Doručená pošta:
752 nečtených zpráva752



Proč 

Yammer?

BUDOUCÍ TREND

NASAZOVÁNÍ YAMMER

Až 72% firem nasazuje firemní sociální sítě a IT to nemusí vědět.

(Interní komunikace, Marketing, Prodejní oddělení)

STRATEGIE FIRMY

Téměř všechny organizace mají ve své firemní strategii bod, kde chtějí více zapojit 
zaměstnance do dění ve firmě. Yammer toto umožní.



Yammer Freemium

Yammer Enterprise

SharePoint Online w Yammer

Office 365 E plány
(obsahují Yammer Enterprise)



Enterprise Social Network

● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●

Group Admin Controls
● ●
● ●
● ●

Enterprise Admin Controls

●
●
●
●
●
●
●

Enterprise Integrations

●

●

●

Support and Services

● ●
●
●

Pricing $0 $3

More details at https://www.yammer.com/about/pricing/







https://about.yammer.com/success/resources/activation/





Příklady využití

Všeobecné využití. 
Top management

• Komunikace top 
managementu

• Podpora a řízení 
inovací

• Spojení s jinými 
firmami a akvizice

• Identifikace 
expertů, expertízy

• Řízení projektů

• Komunikace s 
partnery

• Řízení událostí

Obchod

• Zefektivnění 
prodejního cyklu 
a zvýšení obratu

• Sdílení informací 
o zákaznících a 
zakázkách

• Informace o trhu 
a konkurenci

• Propojení 
obchodu a 
marketingu

IT

• Virtuální helpdesk

• Minimalizace 
investice do social
v SharePointu

Marketing

• Propojení se 
zákazníky

• Správa Public 
relations

Personální

• Nástup 
zaměstnance

• Zapojení 
zaměstananců a 
jejich udržení

• Školení a rozvoj

Firemní 
komunikace

• Strategická 
komunikace











„The Social Journey“
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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.

Úspěchu je možno docílit, pokud se jasně prokáže přínos sociální sítě.

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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