






Undirbúningur

og innleiðing!

• Af hverju? Hver eru markmiðin? 

• Leiðbeiningar frá Workplace 

• Teymi áhrifavalda

• Hvati til að byrja



Af hverju

Spjall

Fækka tölvupóstum innanhúss

Bæta 911 neyðarþjónustuna

Platform fyrir samskipti og

upplýsingagjöf

4 einföld markmið



Hverju hefur breytt á

stærsta skemmtistað í heimi?



Í þínu starfi hjá Nova, hefur

breytt einhverju til hins betra?

Já

Nei

0% 100%



Snilld að geta talað við aðrar eins og á Facebook Real-time tilfinning  Færri tölvupóstar 

Betri samskipti og upplýsingaflæði Auðvelt að losa sig við mat eða redda sér mat 

þegar maður er með matarmálin niður um sig   Ef maður þarf að gera eitthvað er 

maður taggaður á Workplace Auðvelt – þægilegt    Einfalt að ná í fólk  

Samskipamáti sem allir kunna Sýnileiki   Einfalt að leita svara, góðar umræður og 

ábendingar sem hægt er að vinna frekar úr    Einföld leið til þess að koma upplýsingum á framfæri eins og 

viðburðir      911 og hóparnir     Gott að geta tengt saman andlit og nöfn  Grúppur fyrir 

hópa er algjör snilld, auðveldar manni að koma á framfæri skilaboðum til margra í einu. Betri 

þjónustu á 911 málum Eventin eru frábær til að halda utan um hópefli og 

hverjir ætla mæta  Viðbrögð hraðari  Einfalt að finna samstarfsfólk, símanúmer og 

myndir af fólki     Work Chat er snilld
Það allra besta er líka að þetta er eins og facebook þannig maður þurfti ekki að læra á nýtt platform. Nuna 

hef ég líka loksins tækifæri á að hætta á alvöru Facebook :)

Hvað er betra við ?



Of mikið af grúppum, skýra betur hvaða grúppa þjónar hvaða tilgangi

Afmælisdagar starfsfólks Leit eftir 

símanúmeri - hver var að hringja Betri profile myndir   

Enn vantar þátttöku hjá einhverjum starfsmönnum, sumir svara ekki 

messanger   Mjög sátt(ur) við Workpalce 

dettur ekkert í hug

Hvað má gera betur á                      ?







Vinsælustu grúppurnar



#Novaupplifun



Hvað annað?

Verkefni Samskipti og spjall



Leysir öll heimsins mál?




