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Spørsmål og svar - Workplace by Facebook

Spørsmål: - Er Workplace koblet til min personlige Facebook?
Svar: - Nei. Din Workplace-konto er separat fra din personlige Facebook-konto. Det er ingen kobling
mellom de to kontoene, og du har full kontroll over hva du deler på hver konto.
Spørsmål: - Hvorfor trenger vi et annet kommunikasjonsverktøy?
Svar: - Workplace gjør det lettere å kommunisere med kolleger både nasjonalt og internasjonalt via chat,
grupper og innlegg som flere kan se. Den kobler sammen alle i organisasjonen vår og er lett å bruke på
farten via mobilen din. Det kreves lite trening. Hvis du har en Facebook-konto, vil du vite hvordan du
bruker Workplace!
Spørsmål: - Hva er de beste funksjonene i Workplace?
Svar: - Gruppene du er tilknyttet lar deg raskt og enkelt dele oppdateringer med alle dine kolleger. Det vil
gi oss mulighet til å forbedre samarbeidet på tvers av team, være et sted å gi tilbakemeldinger og
fremskynde beslutningsprosesser. Bli med i gruppene som er viktigst for teamet ditt eller din rolle, for å
sikre at du alltid er oppdatert.
- Workplace News Feed samler samtaler fra alle gruppene dine, slik at du aldri vil gå glipp av en
oppdatering eller kommentar fra dine nærmeste medarbeidere.
I Work Chat kan du ha en-til-en tekst- og videosamtaler, samt samtaler med større grupper.
Har du flere spørsmål?
Hvis du har flere spørsmål om Workplace, vennligst ta kontakt med IT Support. Hvis du har generelle
spørsmål om Workplace, kan du gå til Quick Help ikonet øverst til høyre i oppgavelinjen når du er pålogget
Workplace.
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