
„Yammer“

Greito pasirengimo darbui vadovas
Prisijunkite ir bendradarbiaukite visoje organizacijoje bei pasiekite kitų įgytas žinias. Prisijunkite prie „Office 365“ prenumeratos ir pasirinkite Yammer
programų vykdyklėje.

Skirtukai

Pagrindinis, el. laiškai, pranešimai

Personalizuokite profilį

Redaguokite savo profilio ir 

pranešimų parametrus

Atraskite pokalbius

Pasirinkite Nepraleiskite

(pasirinkti aktualūs pokalbiai), 

Visi arba Stebimieji.

Naujo pokalbio pradėjimas

Paskelbkite naujinimą, apklausą arba 

pagyrimą. Naudokite aktualių temų 

saitažodžius (#).

Ieškokite atsakymų

Raskite failų, pokalbių ir 

žmonių.

Sukurkite naują grupę

Galite padaryti grupę atvira 

nariams, kurie nėra 

organizacijos nariai.

Raskite esamą grupę

Reaguokite į temą arba 

projektą. Kai kurios grupės 

reikalauja patvirtinimo, kad 

būtų galima prisijungti.

Kalbėkitės privačiai

Nusiųskite privačią žinutę 

tiesiai į kito asmens pašto 

dėžutę.

Naujausia veikla

Sužinokite, kas vyksta jūsų 

tinkle.

Prisijunkite prie pokalbio

Galite skelbimą pažymėti kaip 

Patinka, galite į jį Atsakyti

arba skelbimą Bendrinti. 

Naudokite @paminėjimas, 

kad įtrauktumėte konkretų 

asmenį.



„Yammer“

Redaguokite savo „Yammer“ profilį
Pasirinkite        > Redaguoti parametrus > Profilis, kad atnaujintumėte savo profilio 

nuotrauką ir informaciją. Kuo išsamesnis jūsų profilis, tuo lengviau kitiems 

prisijungusiems prie tinklo jus surasti.

Atraskite pokalbius
Pasirinkę „Yammer“ skirtuką Pagrindinis kairiojoje srityje, pasirinkite informacijos santraukos 

skirtuką (Nepraleiskite, Visi arba Stebimieji), kad pamatytumėte naujausią informaciją. 

Skirtuke Nepraleiskite siūloma aktualių pokalbių remiantis jūsų „Yammer“ prenumeratomis 

ir veiksmais. 

Ieškokite atsakymų
Įveskite raktažodžių į ieškos juostą ir raskite failų, pokalbių, grupių ir žmonių. 

Pasirinkite Rodyti visus paieškos rezultatus, jei norite matyti daugiau informacijos ir 

filtruoti rezultatus.

Nustatykite pranešimus
Pasirinkite > Redaguoti parametrus > Pranešimai, kad kasdien arba kas savaitę 

gautumėte el. laišką, kuriame apibendrintai pateikiamos tinkle įvykdytos veiklos. 



„Yammer“

Prisijunkite prie grupės
Pasirinkite Rasti daugiau grupių, tada naršykite arba pasirinkite         Ieškoti, kad 

rastumėte grupių. Pasirinkite + prisijungti, kad prisijungtumėte prie grupės. Jei grupė 

privati, grupės administratorius turės patvirtinti jūsų prašymą prisijungti.

Spauskite „Patinka“ ir atsakykite į paskelbtą įrašą
Pasirinkite Patinka, kad greitai sutiktumėte arba patvirtintumėte gavę paskelbtą 

įrašą. Pasirinkite Atsakyti, jei norite rašyti atsakymą. Naudokite #paminėjimus arba 

Pranešti daugiau žmonių, kad pakviestumėte daugiau žmonių į pokalbį.

Sukurkite grupę
Kairiojoje naršymo srityje pasirinkite +. Grupėje gali būti leidžiami organizacijai 

nepriklausantys nariai, taip pat grupė ji gali būti privati, tad naujiems nariams teks

suteikti prieigą. 

Paskelbkite atnaujinimą
Pasirinkite Naujinti, įveskite pranešimą lauke Kuo šiuo metu užsiimi ir pradėkite naują 

pokalbį arba užduokite klausimą. Galite naudoti aktualių temų saitažodžius („#“), 

pridėti failų ir @paminėti konkrečius žmones.



„Yammer“

Kiti veiksmai su „Yammer“

Gaukite pagalbos 

Peržiūrėkite „Yammer“ ir kitų „Office“ programų žinyną ir mokomąją medžiagą.
Apsilankykite https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=871135, jei reikia daugiau informacijos.

Gaukite nemokamų „Office“ mokymų, vadovėlių ir vaizdo įrašų

Pasiruošę sužinoti „Yammer“ teikiamas galimybes?

Apsilankykite https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=871133 ir išnagrinėkite

informaciją apie mūsų nemokamus mokymus.

Atsiųskite mums atsiliepimą

Patinka „Yammer“? Turite idėjų, kaip patobulinti ir norite jomis pasidalinti?

Pasirinkite ? > Atsiliepimai ir vykdydami nurodymus nusiųskite savo pasiūlymus
„Yammer“ produkto komandai. Dėkojame!

Naujo „Yammer“ vartotojo kontrolinis sąrašas
Naudokite šį kontrolinį sąrašą su rekomenduojamais veiksmais, kaip pradėti naudotis 

„Yammer“. 

 Perskaitykite ir supraskite savo įmonės „Yammer“ naudojimo strategiją

 Nusiųskite savo profilio nuotrauką

Naudokite tikrą savo nuotrauką! Pasirūpinkite turėti naujausią „Office 365“ profilio 

nuotrauką, kad žmonės galėtų susieti veidą su vardu. Ji turi būti profesionali, tačiau turi 

atspindėti ir jūsų asmenybę. 

 Užpildykite bent 3 profilio laukus

Rekomenduojame užpildyti laukus Skyrius, Vieta ir Patirtis. Jei jūsų skyrius, vieta ir 

nuotrauka nebuvo iš anksto nurodyti, būtinai atnaujinkite! Jūsų profilis padeda 

kolegoms ieškoti jūsų įvedus raktažodžius, susietus su jūsų vaidmeniu ir patirtimi.

 Stebėkite bent 3 bendradarbius, su kuriais dirbate tiesiogiai

Prisijungti prie kolegų per Stebimieji pravartu norint asmeniniams poreikiams 

pritaikyti, kokias grupes ir diskusijas matysite.

 Prisijunkite bent prie 3 grupių, atsižvelgdami į savo darbą arba pomėgius

Naudodami lauką Ieškoti raskite aktualias grupes, tada pasirinkite Prisijungti, kad 

pamatytumėte pokalbius ir taptumėte tos grupės nariu. 

 Prisijunkite prie grupės [New to Yammer / Yammer 101 / Yammer Help]

Užduokite klausimus ir sužinokite daugiau apie „Yammer“ naudojimą darbams atlikti.

 Spustelėkite Patinka, jei paskelbtas įrašas jums patinka

Tai paprastas, tačiau efektyvus būdas susisiekti su kolegomis ir sužinoti idėjas, kuriomis 

jie dalijasi. Nesidrovėkite!

 Atsakykite į bendradarbio laišką pateikdami komentarą, klausimą ar pasiūlymą

Raskite pokalbį, kuriame norėtumėte dalyvauti. Atsakydami pridėti savo nuomonę ir 

palaikykite diskusiją.

 Pasisveikinkite ir paskelbkite įrašą apie tai, ką darote įmonėje

Raskite grupę, kuriai galite prisistatyti. Pabandykite įvesti kolegos vardą, kad 

įtrauktumėte į pokalbį.

 Nustatykite pageidaujamus el. pašto pranešimus

Savo profilyje galite nustatyti, kokio tipo el. pašto pranešimus „Yammer“ jums siųs. 

 Atsisiųskite „Yammer“ mobiliųjų įrenginių programėles

Jei naudojate išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį, galite naudoti „Yammer“ 

keliaudami! Apsilankykite savo programėlių parduotuvėje ir ieškokite „Yammer“, kad 

galėtumėte įdiegti.


