
WORKPLACE BY FACEBOOK



HVAÐ ER WORKPLACE ?

 Workplace er samskiptamiðill fyrir vinnustaði svo
mismunandi starfstöðvar eigi auðveldara fyrir en ella að
hafa samskipti sín á milli. 

 Workplace er hannað og keyrt af Facebook og því er
viðmótið flestum kunnulegt og fljótlegt að læra á það.

 Mörg fyrirtæki á Íslandi hafa innleitt Workplace og má þar
helst nefna Reykjavíkurborg, Icelandair, Eimskip, 
Landsbankann, Kópavogsbæ og fleiri stóra vinnustaði þar
sem þetta hefur gefist mjög vel fyrir.



AFHVERJU ERUM VIÐ AÐ FARA Á WORKPLACE ?

 Aukin samskipti

 Minnka kraðak

 Lokaður samskiptamiðill

 Aukin sýnileiki starfsstöðva



HVERNIG TÓL ER WORKPLACE ?

 Veflausn líkt og Facebook sem flestir hafa aðgang að

 Smáforrit (öpp) – Workplace by Facebook og Workchat

 Helsta virkni - Hópar, fréttir, samtöl þvert á vinnustaði, viðburðir og svo framvegis

 Öflug leitar og tilkynningarkerfi



HVERNIG SKRÁI ÉG MIG INN Á WORKPLACE ?

 Það fá allir tölvupóst þegar við förum í loftið

 Hægt að skrá sig sjálft eftir það

 Nauðsynlegt að það sé @isafjordur.is netfang.

 http://isafjordur.facebook.com



ÉG ER SKRÁÐ(UR) INN, HVAÐ NÚ ?

 Ljúka skráningunni með að fylla út nauðsynlegar upplýsingar

 Viðeigandi mynd sem hentar vinnustaðnum

 Ganga í hópa

 Elta „followa“ þá starfsmenn sem þið viljið

 Sækja smáforritin



TILKYNNINGAR

 Stilla þær í byrjun, hvað og hvernig þú vilt fá upplýsingar um



TILKYNNINGAR - STILLINGAR



ER FACEBOOK AÐGANGURINN MINN TENGDUR VIÐ
WORKPLACE ?

 Nei

 Tvennt ólíkt

 WorkplaceVinnutól
Facebook Persónulegur samskiptamiðill



GROUPS - HÓPAR

 Hættum að nota Facebook fyrir vinnutengda hluti (Það verður skylda)

 Vinnustöðvarnar verða allar með sér hóp

 Margir „auka“ hópar fyrir starfsfólkið, t.d. „Ísafjörður í fréttum“ – Allir hjá 
Ísafjarðarbæ“

 Sérhæfðir hópar, t.d. „Skólasvið – spurt og svarað“ – „Fjalladömurnar“

 Vera gagnlegir



ERU EINHVERJAR SAMSKIPTAREGLUR Á 
WORKPLACE ?

 Í raun og veru ekki nei.

 Höldum þessu faglegu

 Deilum ekki trúnaðargögnum eða persónuupplýsingum

 Friðhelgi einkalífsins


