
Yammer

Priročnik za hiter začetek dela
Povežite se z drugimi in sodelujte z njimi znotraj organizacije in uporabite znanje drugih. Vpišite se v naročnino na Office 365 in v zaganjalniku aplikacij izberite Yammer.

Tabulatorji

Osnovno, sporočila, 

obvestila

Prilagodite profil

Uredite nastavitve profila in 

obvestil

Odkrijte pogovore

Izberite Odkrivanje (izbrani 

pomembni pogovori), Vse

ali Spremljano.

Začetek novega pogovora

Objavite posodobitev, anketo ali 

pohvalo. Za pomembne teme 

uporabite ključne besede (#).

Poiščite odgovore

Poiščite datoteke, pogovore in 

ljudi.

Ustvarite novo skupino

Ustvarite lahko skupino, ki bo 

odprta za ljudi zunaj 

organizacije.

Poiščite obstoječo skupino

Ostanite na tekočem s temo ali 

projektom. Če se želite 

pridružiti nekaterim skupinam, 

potrebujete odobritev.

Skrijte zasebni pogovor

Pošljite zasebno sporočilo 

neposredno v mapo 

»Prejeto« osebe.

Nedavna dejavnost

Oglejte si, kaj se je dogajalo 

v vašem omrežju.

Pridružite se pogovoru

Objavo lahko všečkate, 

odgovorite nanjo ali pa jo 

daste v skupno. Če želite 

vključiti določeno osebo, 

uporabite @omembo.



Yammer

Uredite svoj profil v storitvi Yammer
Izberite        > Uredite nastavitve > Profil, da posodobite sliko profila in informacije. 
Bolj kot bo vaš profil popoln, lažje vas bodo našli drugi v omrežju.

Odkrijte pogovore
Če na levi strani izberete zavihek Yammer, izberite zavihek za vir (Odkrivanje, Vse ali 

Spremljano), da si ogledate najnovejše razpoložljive informacije. Funkcija Odkrivanje 

predlaga pomembne pogovore na podlagi vaših naročnin na storitev Yammer in interakcij 

v storitvi. 

Poiščite odgovore
Vnesite ključne besede v vrstico za iskanje, če želite najti datoteke, pogovore, 

skupine in ljudi. Izberite možnost Prikaži vse rezultate iskanja, da si ogledate več 

podrobnosti in filtrirate rezultate.

Nastavite obvestila
Izberite        > Uredite nastavitve > Obvestila, če želite prejemati dnevna ali tedenska 
e-poštna sporočila s povzetkom dejavnosti v vašem omrežju. 



Yammer

Pridružite se skupini
Izberite Odkrij več skupin, nato pa pobrskajte med njimi ali pa izberite        Iskanje, da 

poiščete skupine. Izberite + Pridruži se, da se pridružite skupini. Če je skupina zasebna, 
mora skrbnik skupine odobriti vašo zahtevo za pridružitev.

Všečkajte objavo in odgovorite nanjo
Izberite Všeč mi je, če se želite pokazati, da se strinjate z objavo ali če jo želite 

potrditi. Izberite Odgovori, če želite sestaviti odgovor. Uporabite @omembe ali 
možnost Obvesti več ljudi, če želite v pogovor pritegniti druge.

Ustvarite skupino
V levem podoknu za krmarjenje izberite +. Vaša skupina lahko dovoli člane zunaj 

organizacije, skupino pa lahko tudi nastavite kot zasebno, tako da bodo novi člani 
potrebovali dovoljenje za dostop. 

Objavite posodobitev
Izberite Posodobi in vnesite sporočilo v polje Kaj delate, da začnete nov pogovor ali 

postavite vprašanje. Uporabite lahko ključne besede (»#«) za pomembne teme, 
priložite lahko datoteke in uporabite @omembe za določene ljudi.



Yammer

Naslednji koraki v storitvi Yammer

Poiščite pomoč 

Raziščite gradivo za izobraževanje in pomoč za Yammer in druge Officeove aplikacije.

Več informacij najdete na naslovu https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=871135.

Dobite brezplačno gradivo za izobraževanje, vadnice in videoposnetke za Office

Ali želite izkoristiti vse zmogljivosti storitve Yammer?

Če želite raziskavi naše brezplačno gradivo, obiščite naslov 

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

Pošljite nam povratne informacije

Ali vam je Yammer všeč? Ali imate predlog za izboljšavo storitev, ki ga želite deliti z nami? 

Izberite ? > Povratne informacije, nato pa upoštevajte pozive, da pošljete predloge 
neposredno skupini za izdelek Yammer. Hvala!

Nov kontrolni seznam uporabnikov storitve Yammer
S tem kontrolnim seznamom lahko odkljukate ta priporočena dejanja za začetek dela 

s storitvijo Yammer. 

 Preberite pravilnik o uporabi storitve Yammer in se seznanite z njegovo vsebino

 Naložite sliko profila

Uporabite pravo fotografijo sebe. Poskrbite, da bodo slike profila v storitvi O365 

posodobljene, da bodo lahko ljudje sliko povezali z imenom. Poskrbite za 

profesionalnost, vendar ne pozabite na osebno noto. 

 Za profil izpolnite najmanj 3 polja

Priporočamo, da izpolnite polja »Oddelek«, »Lokacija« in »Strokovno znanje«. 

Če podatki o vašem oddelku in lokaciji ter fotografija niso bili vnaprej izpolnjeni, 

poskrbite, da bodo posodobljeni. Vaši sodelavci vas lahko z vašim profilom poiščejo na 

podlagi ključnih besed, povezanih z vašo vlogo in strokovnim znanjem.

 Spremljajte najmanj 3 sodelavce, s katerimi neposredno sodelujete

Če vzpostavite povezavo s funkcijo »Spremljano«, lahko prilagodit, katere skupine in 

razprave vidite.

 Pridružite se najmanj 3 skupinam na podlagi svojih delovnih obveznosti ali 

zanimanj

Uporabite Iskanje za iskanje ustreznih skupin, nato pa izberite Pridružite se, da si 

ogledate pogovore in postanete član te skupine. 

 Pridružite se skupini [Nov uporabnik storitve Yammer/Yammer 101/Pomoč za 

Yammer]

Postavite vprašanja in dobite več informacij o storitvi Yammer.

 »Všečkajte« sporočilo, ki vam je všeč

Gre za preprost in učinkovit način za povezovanje s sodelavci in zamislimi v skupni rabi. 

Ne bodite sramežljivi!

 Odgovorite na sporočilo sodelavca s pripombo, vprašanjem ali predlogom

Poiščite pogovor, pri katerem lahko sodelujete. Odgovorite na vprašanje in 

poskrbite, da pogovor ne zamre.

 Pozdravite udeležence in objavite, kaj počnete v podjetju

Poiščite skupino, da se predstavite. Vnesite ime sodelavca, da ga povabite 

v pogovor.

 Nastavite želena e-poštna obvestila

V razdelku »Profil« lahko prilagodite vrsto e-poštnih obvestil, ki vam jih pošlje 

storitev Yammer. 

 Prenesite mobilne aplikacije za Yammer

Če uporabljate pametni telefon ali tablični računalnik, lahko Yammer uporabljate na 

poti. Pojdite v trgovino za aplikacije in poiščite storitev Yammer, da jo namestite.


