
Her er din indbakke (ej at forveksle med en 
alm. Outlook-indbakke). Indbakken funge-
rer som en visning af de samtaler, du er en 
del af i netværket. Et rødt mærke indikerer, 
hvis der fx er en, der har kommenteret på 
en af dine beskeder.

Her listes de grupper, du 
er en del af. ”All network” 
er for samtlige medlem-
mer i netværket. Klik på 
en gruppe for at se eller 
dele beskeder i gruppen.
Klik ”Browse Groups” for 
at se hvilke grupper, der 
eksisterer i netværket, 
eller ”Create Group” for 
at skabe en ny gruppe.

Her deler du en besked 
eller stiller et spørgsmål 
til netværket. Du kan 
også dele links, billeder 
og dokumenter.

Husk at tilføje et emne 
(topic) til din besked. Når 
du begynder at taste, vil 
eksisterende emner i net-
værket blive vist - men 
du kan også selv oprette 
emner ved blot at skrive 
dem.

Klik på dit navn/billede 
for at tilgå din egen profil. 
Her har du i øverste højre 
hjørne mulighed for at 
redigere dine personli-
ge oplysninger, tilpasse 
e-mail præferencer mv. i 
Yammer.

Her søger du i netvær-
kets indhold. Du kan 
både søge i beskeder, 
grupper, personer, em-
ner, filer og links.

Her er genvejstasten med 
genveje til bl.a. netvær-
kets grupper, personer 
og filer.

Her er dine notifikationer, som er en 
slags påmindelser. Et rødt mærke 
indikerer, hvis du har en ny notifika-
tion - fx hvis én af dine beskeder er 
blevet liket.

Her vælger du hvilken gruppe, du 
vil dele din besked i. Du kan også 
tilføje personer (andre medlemmer 
af netværket) og dermed gøre dem 
opmærksomme på din besked  
- som en slags cc.

Quick guide til Yammer

Her deler du en besked 
eller stiller et spørgsmål 
til netværket. Du kan 
også dele links, billeder 
og dokumenter.

Det lille tandhjul er en genvejstast til 
bl.a. din egen profil og dine indstillinger 
(hvor du fx kan tilpasse dine oplysninger 
og dine e-mail præferencer samt ændre 
sproget i Yammer til dansk).
Her har du også adgang til andre  
Yammer-netværk.

Her har du mulighed for at kommentere på 
andre medlemmers beskeder, hvis du kan 
bidrage med værdi til emnet. Du kan også 
”like” andre beskeder som en tilkendgivelse 
af, at du synes godt om beskeden.

Her kan du se, hvem der 
er online i netværket lige 
nu. Klik på deres navn for 
at chatte privat med dem.


