
Slik kommer 
du i gang 
med Yammer

På Yammer får du informasjon som 
er nyttig for arbeidsdagen din. 

Her kan du snakke med kolleger, 
stille spørsmål og enkelt få svar på 
det du lurer på. 

For at alle skal ha det fint inne på Yammer er 
det viktig at du følger kjørereglene. 

1. På Yammer er vi hyggelige mot hverandre.
2. På Yammer snakker og kommenterer vi 

saker, og går ikke til personangrep på våre 
kolleger. Upassende innlegg vil redigeres 
bort.

3. På Yammer snakker vi om jobben vår, og 
hverdagen i Unibuss.

4. Personlige spørsmål skal fortsatt stilles 
nærmest leder, og ikke på Yammer.

5. Yammer er for ansatte i Unibuss. Du skal 
ikke dele informasjonen du får på Yammer 
utenfor Unibuss. 

Snakk med instruktør eller spør nærmeste leder. 
de vil hjelpe deg ombord.

Hvordan 
oppfører 
vi oss?

Står du fast?



Innlogging – to alternativer:
1. På PC: Gå inn på www.yammer.com og 

følg instruksjonene. 
2. På mobil: Last ned appen ”Yammer” og 

logg på. 

Brukernavn: din Unibuss-epostadresse 
(fornavn.etternavn@unibuss.no)

Passord: Samme som på SelfService.  
Mangler du passord, se under. 

Har du mistet/glemt passordet kan du sende 
sms med kodeord «passord» til 918 56 000. 
Husk at nytt passord gjelder for SelfService, 
Intranett, e-post og trådløst nett.

Du er lagt til i fellesskapene (gruppene) som 
du hører hjemme i. Noen fellesskap er for hele 
Unibuss, mens andre er for din garasje.

Dersom du kjører for flere garasjer, kan det 
hende du trenger å være medlem av flere 
fellesskap. 
1. Trykk på «Fellesskap» i menyen nederst 

(når du bruker appen på mobil).
2. Scroll ned til «Oppdag fellesskap»
3. Skriv «UB» i søkefeltet. Da får du opp alle 

Unibuss-fellesskapene på Yammer. 
4. Trykk på «Bli med» og en administrator 

slipper deg inn.   

Innlogging:

Slik fungerer 
fellesskapene: 

Nytt passord?

Det jeg liker med Yammer, er at vi kan 
ha en dialog med førerne i stedet for 
å bare gi dem en beskjed. Jeg synes 
det har gjort mye for felleskapet og 
arbeidsmiljøet på garasjen.

I starten var flere skeptiske til å ta i 
bruk enda et verktøy, men nå ser de 
fleste verdien av å samle informasjo-
nen på ett sted og at det er lett å finne 
fram. 
 
Arbeidsdagen har blitt litt annerledes. 
Før kom mange innom kontoret mitt og 
stilte de samme spørsmålene, mens nå 
kan jeg svare én gang på Yammer og 
folk får det med seg.

Marita Enger Lindström, 
gruppeleder Furubakken

Ahmad Ibrahim Dean, 
instruktør Skui Lommedalen

For meg som er instruktør, er Yammer 
en fantastisk måte å kommunisere på 
fordi jeg kan snakke direkte til førerne. 
Nå kan jeg hjelpe folk selv om jeg ikke 
er på samme sted som dem.

Det er lettere å forklare fordi jeg kan 
bruke bilder og video, noe som ikke går 
i Self Service. Det har også vært til stor 
hjelp for trafikklederne, spesielt med 
tanke på omkjøring, fordi de kan tegne 
og forklare på kart. Jeg tror vi får bedre 
førere og ledere av å bruke Yammer.


