O Yammer conecta pessoas
e informações em toda organização.
Integrado ao Microsoft 365,
o Yammer ajuda líderes e funcionários
a se conectar, compartilhar
conhecimento e colaborar na criação
da cultura corporativa.

Inspire-se
BAIXAR PORTFÓLIO
Este portfólio mostrará como o Yammer promove:
O engajamento da liderança
A comunicação em grande escala
Comunidades de interesse ou prática
A promoção de compartilhamento de
conhecimento e inovação
A interação da linha de frente
Você também verá exemplos de como
o Yammer pode ser usado em:
Comunicações de crises
Eventos ao vivo
Integração de novos funcionários
Integrações do Yammer

Yammer

Superpoderes
do Yammer
O Yammer conecta pessoas e
informações em toda a organização
de uma forma que nenhum outro
software empresarial consegue.

Yammer para diferentes departamentos e setores
Obtenha orientação sobre esses e outros cenários em aka.ms/YamResources

Comunicações

Engajamento da liderança

Recursos humanos

Modernize as comunicações
com comunicados, enquetes,
vídeo e P e R.

Alinhe a visão e os objetivos
compartilhados da empresa para
os funcionários a fim de
impulsionar a mudança
organizacional

Gerencie a integração,
o treinamento e as avaliações
entre os departamentos.

Alcance públicos-alvo interna
e externamente com
informações críticas na web
e em dispositivos móveis.

Promova o diálogo bilateral
entre os funcionários com
comunidades e eventos ao vivo.

Crie comunidades de recursos
e defesa dos funcionários
Dê suporte a estilos de
trabalho flexíveis (remoto,
geográfico)

Engajamento em toda a organização
Aberto e inclusivo por padrão
Descoberta e inovação além das fronteiras
Mobilidade, segurança e conformidade com o respaldo do
Microsoft 365
Experiência com mobilidade e navegador leve

Marketing

TI

Vendas

Ouça e colete feedback do
cliente. Responda a perguntas
sobre o uso adequado da
marca e materiais de
marketing.
Celebre campanhas públicas
e use uma porta de entrada
para a equipe de marketing.

Promova a transformação de TI
e a conscientização sobre
o gerenciamento de mudanças.

Compartilhe melhores práticas
e divulgue percepções
competitivas entre os
funcionários

Planeje, execute e solucione problemas
em todas as fases de implantação,
adoção e distribuição de TI.

Permita que os representantes
em campo conversem com as
equipes internas de produto.

Plataforma do usuário fácil usar com recursos sociais clássicos

Integrado ao Microsoft 365, o Yammer
ajuda líderes e funcionários a se conectar,
compartilhar conhecimento e colaborar na
criação da cultura corporativa.

Trabalhadores de
Contato Direto

Compartilhamento
de conhecimento

Mantenha seus Trabalhadores
de Contato Direto informados,
incluídos e envolvidos.

Divulgue conhecimento,
expertise, feedback e ideias em
colaboração coletiva.

Ofereça oportunidades para
que eles recebam e deem
feedback e compartilhem
conhecimento em campo.

Mantenha os especialistas
atualizados e identifique
o conhecimento e as melhores
respostas.

Engenharia
Promova campanhas de
inovação e elaboração usando
P e R e comunidades abertas.
Construa bases de conhecimento
para desenvolvedores e equipes
de projeto.

Yammer

Engajamento da
liderança
Descubra como o Yammer conecta
a organização.
Oportunidades específicas:
Promova a interação dos funcionários com os objetivos
e a visão da empresa
Informe os funcionários sobre iniciativas estratégicas
e atualizações importantes
Mostre aos funcionários que suas ideias estão sendo
ouvidas pela liderança sênior

Solução Yammer
O Yammer pode estimular a criação de estratégias de comunicação
corporativa mais eficazes. Ao facilitar conversas bilaterais entre a liderança
e a base de funcionários de modo mais amplo, o Yammer pode impulsionar
o engajamento corporativo e abrir discussões em toda organização usando
ferramentas modernas como conselhos corporativos, comunicados,
postagens fixadas, P e R e compartilhamento móvel.

Yammer

Conecte-se
com líderes
A gerência e os funcionários
de todos os níveis devem
trabalhar juntos para atingir
as metas organizacionais.
O Yammer ajuda a garantir que
a voz de todos seja ouvida,
nivelando hierarquias e
encontrando novas maneiras
de conectar a liderança
e os funcionários

Poste mensagens, fotos e vídeos de executivos
em suas salas ou visitando clientes para toda
a organização.
Crie enquetes para medir rapidamente o ritmo dos
funcionários na empresa.
Organize um Evento ao Vivo ou conselho corporativo
no grupo CEO Connection para envolver os
funcionários em iniciativas futuras.
Comunique informações rapidamente com
comunicados de atualizações da organização
e novas mudanças de política. Isso se estende
ao Outlook, Microsoft Teams e SharePoint.

Yammer

A comunicação
em grande escala
Oportunidades específicas:
Mantenha os funcionários informados sobre notícias, políticas,
segurança e mudanças
Use os comunicados para alcançar comunidades específicas ou
toda a rede na Web e em dispositivos móveis
Fixe qualquer conversa no topo de uma comunidade

Solução Yammer
Crie comunicações estimulantes e modernas com ferramentas de escrita
avançadas que permitam que todos sejam comunicadores internos eficazes
e transmitam suas mensagens às pessoas certas no momento certo. O Yammer
facilita o compartilhamento de campanhas, notícias e atualizações em
aplicativos com apenas alguns cliques.

Yammer

Compartilhe
informações
rapidamente
Compartilhe notícias e informações
em grande escala e possibilite
a comunicação bilateral entre
hierarquias.
Use comunicados, fotos de capa
e postagens fixadas para garantir
que conteúdos importantes
tenham a visibilidade necessária
nos aplicativos mais usados
pelas pessoas.

Modernize as comunicações enviando
comunicados com edição de texto
avançada, vídeos, enquetes, perguntas,
elogios e gifs.
Conecte-se com seus funcionários com
mensagens direcionadas e interativas
que podem se estender para o Outlook,
Microsoft Teams e SharePoint.

Ultrapasse fronteiras com compartilhamento
de conversas contínuas que podem ser
traduzidas para mais de 60 idiomas,
e conselhos corporativos que podem ser
assistidos sob demanda para acomodar
diferentes agendas e fusos horários.
Meça o engajamento com os insights da
comunidade, as visualizações e as curtidas
de contas.

Yammer

Crie uma
comunidade de
interesses ou prática
com o Yammer
Oportunidades específicas:
Auxilie os funcionários a entender as melhores práticas
e compartilhar seus aprendizados
Conecte pessoas com problemas, objetivos ou interesses comuns
Identifique e compartilhe conhecimentos abertamente entre
departamentos ou equipes

Solução Yammer
O Yammer cria comunidades que incentivam o compartilhamento de ideias.
Os funcionários podem trabalhar juntos e resolver problemas em grupos para
maximizar a eficácia e permitir uma melhor tomada de decisão. Conecte
colegas de trabalho para fomentar o compartilhamento de conhecimento
e fazer descobertas de negócios inovadoras com mais rapidez.

Yammer

Conecte-se
com suas
comunidades
No ambiente de negócios
acelerado da atualidade,
encontrar o material certo na
hora certa é fundamental para
aumentar a produtividade.
O Yammer pode melhorar
a qualidade e o desempenho
organizacional ao explorar
seu recurso mais valioso: seu
pessoal.

Crie uma comunidade aberta e convide
colegas com interesses semelhantes,
como pessoas na mesma função ou
participantes em um tópico de tendência.
Troque ideias, percepções e notícias com
colegas postando mensagens em sua
comunidade Yammer. Carregue uma foto
de capa para dar as boas-vindas aos
usuários.

Compartilhe arquivos, fotos e vídeos que
as pessoas possam achar relevantes na
comunidade.
Use a comunidade como uma porta de
entrada para sanar dúvidas de campo,
compartilhar melhores práticas e representar
seus interesses na organização.

Yammer

Impulsione
a inovação
e a criação com
o Yammer
Oportunidades específicas:
Desenvolva novos produtos e acompanhe o ritmo da concorrência
Melhore os processos para reagir à evolução dos mercados
Possibilite a troca fluida de ideias quebrando a barreira da hierarquia
Incentive a colaboração entre equipes multifuncionais ou
geograficamente dispersas

Solução Yammer
O Yammer impulsiona a transparência em toda a sua organização para que os
funcionários possam compartilhar ideias e informações facilmente, eliminando
as barreiras de diferentes fusos horários, geografias ou hierarquias.

Yammer

Inove mais
rápido
A inovação é impulsionada por
ideias e conhecimentos de todas
as partes da sua organização.
O Yammer fornece uma
plataforma que possibilita
desmontar silos para que as
pessoas possam trabalhar
juntas, compartilhar seu
conhecimento coletivo, resolver
problemas e tomar melhores
decisões com mais rapidez.

Crie uma comunidade voltada para iniciativas
estratégicas específicas da empresa na qual
qualquer pessoa possa inserir informações,
dar feedback ou compartilhar ideias que
possam fazer avançar sua meta.
Faça perguntas e marque as melhores
respostas. Filtre a comunidade por perguntas
ou dúvidas sem resposta para ver os
conteúdos em destaque.
Faça uma pergunta e compartilhe-a como
um comunicado para alcançar as caixas de
entrada de email dos usuários e gerar taxas
de resposta mais altas.

Peça feedback e a colaboração coletiva
de funcionários para solucionar
problemas comuns e dos clientes.
@mencione especialistas no assunto para
convidá-los para a conversa e responder
às perguntas.

Yammer

Dê voz
a todos
Seus trabalhadores de linha de
frente são os olhos e os ouvidos de
sua organização, pois eles interagem
com seu produto e seus clientes
diariamente.
O Yammer fornece a eles uma
plataforma para se comunicar com
a organização em geral a fim de
compartilhar facilmente ideias
e percepções inovadoras
diretamente da linha de frente.

Crie uma comunidade aberta na qual os
trabalhadores de contato direto possam
se envolver nas discussões da empresa
e compartilhar suas perspectivas entre
os departamentos.

Use comunicados e posts fixados
para atualizar os funcionários sobre
informações importantes, compartilhar
treinamento e obter feedback
instantâneo de vários locais.

Use o aplicativo móvel do Yammer para
compartilhar os vídeos e as ideias da linha
de frente e acessar as conversas em
praticamente qualquer lugar.

Promova a cultura e a missão da empresa
elogiando ideias e soluções em todos os
níveis da empresa.

Yammer

Engaje os
trabalhadores da
linha de frente
com o Yammer
Oportunidades específicas:
Dê voz aos trabalhadores da linha de frente para que eles possam enviar
feedback e encaminhar problemas
Ajude os funcionários a se comunicar entre equipes, turnos ou locais
Desmonte silos para que você possa aproveitar o conhecimento coletivo de
sua linha de frente
Atualize todos os funcionários sobre informações importantes

Solução Yammer
O Yammer é uma ferramenta de conectividade que transcende as barreiras
organizacionais. Envolva toda a sua organização por meio de comunicados
importantes e capacite seus trabalhadores da linha de frente a fim de que
eles possam compartilhar ideias e conhecimentos valiosos.

Yammer

Organize
eventos ao
vivo no
Yammer
Crie conexão e engajamento entre
líderes e funcionários usando os
eventos ao vivo no Yammer.
Organize eventos "faça você
mesmo" usando webcams
e compartilhamento de
tela ou uma produção
profissional em grande
escala, ambos os cenários têm
suporte de visualização ao vivo
ou sob demanda de praticamente
qualquer lugar em qualquer
dispositivo.

Organize um conselho corporativo,
lançamento de produto ou uma coletiva
para criar um momento exclusivo de alto
engajamento, em que os líderes possam
compartilhar a visão e comemorar marcos.

Até 10.000 participantes podem assistir
de praticamente qualquer lugar em
qualquer dispositivo.
Os recursos do Power AI, como a transcrição
automática e a pesquisa por palavra-chave,
ajudam a revelar conteúdos, facilitando
o acesso ao evento.
Faça perguntas e respostas antes, durante
e depois do evento, para ajudar os líderes
a fornecer clareza e dar aos participantes
a oportunidade de fornecer feedback.

Yammer

Comunicações
de crises com
o Yammer
Em uma comunidade, cada
membro se beneficia de um
senso de apoio e pertencimento,
e a organização aprende do que
as pessoas precisam.
Nenhum outro canal de
comunicação empresarial
funciona de maneira tão eficaz
quanto uma comunidade. Com
ela, você pode criar fóruns para
o compartilhamento de perguntas,
conhecimento e experiências.

Compartilhe comunicados para
alcançar membros com notificações
na Web, em dispositivos móveis
e por email. A comunidade promove
o compartilhamento rápido de
informações críticas que podem
contornar obstáculos corporativos.
Use o aplicativo móvel do Yammer
para acessar informações de
praticamente qualquer lugar,
incluindo eventos ao vivo e sob
demanda, para transmitir mensagens
importantes e responder a perguntas
da comunidade.

Os departamentos de RH e Comunicações
podem usar enquetes e monitorar a conversa
para obter insights mais profundos sobre os
funcionários e suas necessidades –
acelerando a resposta e as soluções.
Reconheça e fortaleça a contribuição.
Permita que os membros da comunidade
sejam participantes ativos, contribuindo
com ideias, habilidades e experiências,
para fazer parte da solução

Yammer

Integração
de novos
funcionários
A integração de novos funcionários
é essencial para todas as organizações.
O Yammer facilita a integração dos
funcionários recém-contratados com
uma plataforma na qual eles podem
fazer perguntas, encontrar
informações e obter acesso aos
materiais da empresa com o objetivo
de aprender e se capacitar
rapidamente para saber a quem
recorrer e onde buscar ajuda.

Crie uma comunidade de novos
funcionários Facilite o acesso a recursos
de treinamento, políticas e documentos
da empresa em praticamente qualquer
dispositivo.

Apresente novos funcionários
e conecte-os com sua equipe
para que se sintam bemvindos...

Fixe recursos importantes como
o treinamentos obrigatórios,
informações sobre políticas,
documentos acessados com
frequência e links úteis.

Organize eventos ao vivo e P e R para
envolver os funcionários em tempo real,
se antecipar aos problemas e responder
a perguntas comuns.

Yammer:
repense a integração de funcionários
Crie seu grupo de integração do Yammer em dez
etapas Construa um hub de integração de
funcionários definitivo

Ajude novos funcionários a se
capacitar rapidamente Aumente
a colaboração coletiva e o
engajamento dos funcionários
com respostas e soluções
Automatize processos para
reduzir a carga de trabalho de
gestores
Simplifique a aprendizagem
organizacional

Baixe o infográfico em http://aka.ms/yammer/neo

Yammer

O Yammer se
estende para o
Microsoft 365

Traga as comunidades e discussões de toda sua
organização para o hub de trabalho em equipe do
aplicativo Yammer para Teams.
Os emails do Yammer no Outlook são totalmente
interativos e permitem que você interaja, responda, vote
e compartilhe, tudo direto de sua caixa de entrada.
Crie uma intranet social trazendo qualquer comunidade,
tópico ou feed de usuário para o SharePoint com a Web
Part de Conversas do Yammer.
Leve suas comunidades com você usando o novo
aplicativo móvel do Yammer.

