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Hve margir eru í áskrift að póstlistum?

Hve margir flokka tölvupóst í möppur?

Hve margir fá meira en 112 tölvupósta á dag?

Hve margir fá 25-112 tölvupósta á dag?

Hve margir fá minna en 25 tölvupósta á dag?
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Rannsóknir sýna að tölvupóstur orsakar streitu

Flakka meira á milli forrita

Hærri púls

Skarpari fókus á verkefni

Fundu síður fyrir streitu



Tölvupóstur minnkar framleiðni

2,5 klst í tölvupóst á dag

Tilgangslausar upplýsingar

Þekking festist í inboxinu

Tölvupóstur er ekki samvinnutól



Það sem fer í inboxið fer ekki til annarra

Nema notandinn sjálfur velji það

Þegar starfsmaður hættir, hvað verður um 

samskiptasöguna?

Þarf leyfi starfsmanna til að skoða póst

Hvað höfum við að fela?

Ekki okkar einkamál

Tölvupóstur er einkasamskiptamiðill



Greinið tölvupóstsamskiptin

Ekki svara tölvupósti með tölvupósti, bara til að svara

Forðumst fjöldapósta

Skoða aðrar leiðir til samskipta

Blogg

Samfélagsmiðlar

Wiki síður

Hvernig dreg ég úr tölvupósti?
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Ég ætla að grilla í kvöld

Ég grillaði í kvöld

Er í Reykholti að grilla í kvöld

Hvernig er best að grilla lamb?

Sjáið lambið grillast

Ég er góður að grilla lamb

Grillað lamb – uppskrift og myndir



Unglingar

 Vinnuafl framtíðarinnar notar ekki tölvupóst

 Nota skilvirkari leiðir

Meiri krafa um skilvirkara upplýsingaflæði

 Verkefni vinnast hraðar

TÍMARNIR BREYTAST OG MENNIRNIR MEÐ!



Hvor leiðin er skilvirkari?



# Tags

 Merkja samskipti eða skjöl

Ná til margra með einum skilaboðum

Getum við nýtt þetta á vinnustaðnum?

Meiri skilvirkni



Markaðsetning á Facebook



Þjónustuver í Twitter



Opinberir aðilar nota Facebook sem miðil



Hvaða er í boði

Einstaklingar Fyrirtæki

CONNECTIONS



Alþjóðlegir markaðir hvetja til samvinnu

Tengir fólk um allan heim

Brúa kynslóðabilið

Brjóta niður múra

Hvetja til nýsköpunar

Meiri samvinna

Lærum á nýjan hátt



Heldur þér upplýstum um stöðu verkefna

Nýta þekkingu annarra

Deila skrám

Stjórnar vinnu þinni á skilvirkari hátt

Miðlægt svæði til að skiptast á hugmyndum

Finna rétta fólkið til að leysa vanda minn NÚNA

Tengir fólk og upplýsingar við virðiskeðju



Tölvupósturinn er ekki að deyja út

 En hlutverk hans er að breytast

Tölvupóstur verður tilkynninga miðill

 Eða algjörlega prívat

Samfélagsmiðlar leysa margt betur

 Meiri skilvirkni

Einfaldari boðleiðir

 Minna álag

Engin óþarfa leyndarmál

 Við höfum ekkert að fela

Niðurstaða




