
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

- dobre praktyki 
Adopcja emplo 

Poradnik dla osób odpowiedzialnych za 
wewnętrzny proces wdrożenia emplo do 
organizacji. 

WDROŻENIE EMPLO - START  
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emplo jest platformą o charakterze ESN (Enterprise Social Network), mocno rozbudowaną o 
dodatkowe funkcjonalności. Jako Firmowa Sieć Społecznościowa podlega kilku 
uniwersalnym prawom: 
 
 

Ø Bez pracy nie ma kołaczy - konieczna jest osoba, która wdroży emplo i będzie 
dbać o wysoki poziom adopcji. 

Żeby platforma ESN zaczęła być efektywnie wykorzystywana przez wszystkich pracowników 
firmy, niezbędne jest prowadzenie systematycznych działań na rzecz jej adopcji. Taktyka 
polegająca na daniu pracownikom dostępu do emplo (czy jakiejkolwiek platformy ESN) i 
obserwowaniu „czy się przyjmie” nie prowadzi do sukcesu. Wprowadzenie emplo nie odbędzie 
się „przy okazji”  - naprawdę warto wyznaczyć osobę, która będzie mogła poświęcić część 
swojego czasu wprowadzaniu nowego systemu do powszechnego użytku. 
 
 

Ø Wprowadzenie ESN zajmuje czas – cierpliwość i pozostawanie na obranym 
kursie to podstawa! 

Firmy zazwyczaj potrzebują od pół roku do roku by zacząć efektywnie korzystać z platform 
ESN i zacząć dostrzegać benefity.   
Najważniejsze to cierpliwość i pozostawanie na obranym kursie! 

 
 

Ø Zasada 80/20 ma zastosowanie także w przypadku emplo.  
Adopcja to w 80% zachowanie , kultura organizacji oraz wartości a tylko w 20% to technologia. 
Społeczność to funkcja zachowań i relacji - to one wymagają zbudowania i wzmocnienia. 
Wymyślenie jak coś zrobić na platformie to prosta część, z którą da sobie radę większość 
pracowników. Ważnym elementem wdrożenia emplo jest wzmacnianie zaangażowania 
pracowników, przejrzystości informacji i wymiany wiedzy. Dokonuje się to dzięki ludziom i 
tworzonym warunkom. Technologia tylko te zmiany wspiera. 
 

Ø emplo nie rozwiąże wszystkich problemów organizacji  
Warto skupić się na dwóch, maksymalnie trzech obszarach, które faktycznie mogą być 
wspierane poprzez platformę ESN. Dobrym startem może być bieżąca wymiana wiedzy oraz 
rozbijanie silosów między poszczególnymi częściami organizacji. 

 
  

Kilka „prawd” o platformach ESN 
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Ø Mniej znaczy więcej, czyli prostota przede wszystkim 

Komunikację emplo do pracowników lepiej okroić ze wzniosłych słów. Im prościej będziemy 
mówić o platformie, tym szybciej zostanie zaadoptowana. 
 
 

Ø Pokazywanie praktycznych zastosowań sprawdza się lepiej niż teoretyczne wizje 
Pokazywanie konkretnych przykładów wykorzystania emplo będzie działać lepiej niż 
zapewnienie o potencjalnych korzyściach. Warto pokazywać dobre praktyki i promować 
pojawiające się w firmie pomysły na wykorzystanie systemu. 
 

 
Ø Prezes i Członkowie Zarządu to kluczowe osoby w firmie – także w przypadku 

emplo 
Włączenie najwyższej kadry zarządzającej jest nieodzowne. Nie można się oszukiwać - raczej 
nie stanie się to samoczynnie. Warto poprosić Prezesa czy Członków Zarządu, by zaczęli 
komunikować się z pracownikami poprzez platformę – można wskazać także jak konkretnie 
mogą to zrobić, by wesprzeć adopcję.  
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Adopcja narzędzia - oznacza proces przejścia ze starego systemu / systemów na nowy 
 
Proces adopcji jest stopniowy. Zmiana wymaga czasu i inwestycji zasobów. 
 
Stosunek różnych grup ludzi do nowinek technologicznych i zmian na tym polu jest bardzo 
różny.  
Jest to zupełnie naturalne zjawisko (większość cech w populacji rozkłada się przecież na 
krzywej Gausa). Wydaje się, że dla osoby prowadzącej projekt komunikacji czy wdrożenia 
emplo, szczególnie ważne jest zrozumienie i akceptacja tego faktu. To co można robić, by 
przyśpieszać czas potrzebny na pełną adaptację emplo, to skoncentrować odpowiednie 
działania na odpowiednich grupach użytkowników. 
 
 
 
Typy użytkowników 
 
Spróbujmy posłużyć się analogią do 
różnorodnych reakcji klientów na 
wprowadzenie do obrotu nowego 
modelu telefonu. 
 
 
 
Entuzjaści  
Osoby, które są gotowe stać całą noc w kolejce tylko po to by kupić najnowszą wersję telefonu 
w pierwszym dniu sprzedaży. Śledzący nowości, fascynaci technologii i ich możliwości, osoby 
otwarte na różnorodność, lubiące samodzielne docieranie do możliwości oferowanych 
systemów. W populacji jest ich znacząca mniejszość. 
 

Ø Entuzjaści to skarb dla osoby odpowiedzialnej za wdrożenie emplo! Niezależnie od 
pozycji w organizacji warto włączyć ich w projekt wprowadzenia emplo. 

Ø Dla entuzjasty najważniejszy będzie dostęp do systemu, możliwość poznania 
różnorodnych możliwości, zgłoszenie swoich pomysłów na wykorzystanie emplo w 
firmie. 

Ø Entuzjasta to wymarzony Ambasador.  
  

Adopcja nowej technologii 
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Otwarci na nowości  
Osoby, które z ciekawością sięgają po nowe możliwości. Nie staną w długiej kolejce po nowy 
telefon, ale będą w grupie tych, którzy poszukają artykułów czy informacji na jego temat. W 
ciągu pierwszych tygodni pojawienia się telefonu na rynku te osoby najprawdopodobniej 
zdecydują się na zakup – mimo, że posiadają jeszcze sprawny starszy aparat. 
 

Ø Otwartym na nowości wystarczy umożliwić swobodne korzystanie z emplo oraz 
dostarczyć informacje na temat tego CO można w nim robić. Zazwyczaj samodzielnie 
i z przyjemnością dojdą do tego JAK. 

Ø Ponieważ będą grupą, która pociągnie za sobą innych pracowników, warto zadbać o 
dyskretne wzmacnianie ich zaangażowania (np. poprzez konkursy, pozytywne 
komentowanie aktywności na emplo, pokazywanie inicjatyw na szerszym forum,…) 

 
 
Neutralni 
Kupują nowy telefon w momencie w którym zaczyna on być popularny i powszechny. Nie będą 
samodzielnie szukać informacji na temat nowych funkcji, ale jeśli przyjdzie czas zmiany 
abonamentu, a sprzedawca zaproponuje im nowszy i lepszy model – chętnie z takiej 
propozycji skorzystają. 
 

Ø Neutralni stanowią zazwyczaj największą grupę pracowników. Warto zadbać przede 
wszystkim o poinformowanie ich o emplo i jego możliwościach.  

Ø Dla neutralnych ważne będzie zbudowanie pozytywnych konotacji z emplo – to dla nich 
w największym stopniu warto przygotować kampanię teaserową oraz plakaty 
zachęcające do regularnego wchodzenia na emplo. 

Ø Neutralni to osoby, które będą przez dłuższy czas raczej czytać pojawiające się na 
emplo treści niż samodzielnie je tworzyć. Dlatego tak ważne będzie dobre 
przygotowanie platformy oraz wytrwałe animowanie treści przez pierwszy okres 
funkcjonowania emplo. 

Ø Pamiętajmy: Neutralni potrzebują czasu na to by zacząć korzystać z narzędzia – 
cierpliwości! J  
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Sceptycy 
Nieufnie podchodzą do nowinek technologicznych. Jeśli ktoś kupił im smartphone pod choinkę, 
to zachęcane wyjmą go z pudełka w okolicach wakacji. Zaczną używać telefonu jeśli ktoś go 
dla nich przygotuje, włączy i cierpliwie opowie o podstawowych funkcjach. 
 

Ø Pierwszą rzeczą którą należy ustalić to to czy wśród sceptyków są kluczowe w firmie 
osoby (np. managerowie wyższego szczebla, główny ekspert w ważnej dziedzinie, 
osoba mająca duży wpływ na pracowników firmy itd.)  Jeśli tak, to należy się nimi zająć 
w trybie indywidualnym (np. poprzez mini szkolenie, pokazanie konkretnych 
zastosowań emplo dla tej osoby, wskazanie osoby do pomocy itd.)  

Ø Zachęcanie pozostałych Sceptyków można odłożyć na później. Inwestycja czasu w 
budowanie poparcia w tej grupie przyniesie niewielki zwrot. Warto pogodzić się z tym, 
że Sceptycy potrzebują więcej czasu. Czas i energię poświęcić natomiast trzem 
pierwszym grupom. 

Ø O Sceptykach należy pamiętać pod kątem udzielania dokładnych i prostych instrukcji 
w sytuacjach, które będą od nich wymagać użycia emplo (np. wzięcie urlopu, 
wypełnienie oceny 360 stopni,…)  
Firma powinna określić co jest obowiązkiem pracownika w emplo, wspierać w tym 
zakresie, ale równocześnie konsekwentnie ich wymagać. 

 
 
Tradycjonaliści 
Są to osoby, które otrzymując smartphone w prezencie, nie wyjmą go nawet z pudełka. Mają 
swoją starą Nokię i nauczyli się jej podstawowych funkcji. Nie interesuje ich jak dużo korzyści 
mogliby odnieść ze stosowania nowych technologii. Żadne starania raczej niczego nie 
zmienią. 
 

Ø Jeśli w grupie kluczowych dla firmy osób mamy Tradycjonalistę, należy przyjąć tryb 
indywidualnego podejścia. Szanse na przekonanie takiej osoby do korzystania z emplo 
są niewielkie – lepszą metodą będzie prawdopodobnie wypracowanie wspólnej 
strategii, pozwalającej Tradycjonaliście pozostać przy swoich upodobaniach. 
Jednocześnie warto znaleźć sposób na to, by taka osoba nie wpływała negatywnie na 
stosowanie emplo przez pozostałych pracowników. Może się zdarzyć, że pomimo 
braku zainteresowania samodzielną nauką korzystania emplo, dana osoba rozumie 
korzyści z jego wprowadzenia. Należy pomóc jej znaleźć drogę do pogodzenia tych 
dwóch tendencji. 

Ø Od szeregowych pracowników - Tradycjonalistów należy konsekwentnie wymagać 
zastosowania kluczowych funkcjonalności emplo. Nie wydaje się natomiast celowe 
kierowanie do nich kampanii czy poświęcanie dużej ilości czasu na próby przekonania.  
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Wprowadzanie emplo jako obowiązującego miejsca toczenia się procesów firmowych, 
może odbywać się na różne sposoby. Rozróżniamy trzy podstawowe taktyki: 
 
 
Taktyka Wielkiego Wybuchu 
 
Od momentu zaproszenia do emplo dla wszystkich pracowników platforma staje się jedynym 
i obowiązującym miejscem wymiany wewnętrznych informacji, składania wniosków, toczenia 
się procesów HR. Takie podejście wymaga bardzo dużej konsekwencji (i uzgodnienia z kadrą 
managerską) oraz doskonałego przygotowania emplo. 
 
 
Taktyka Systemów Równoległych 
 
Po wystartowaniu emplo, przez jakiś czas można korzystać zarówno ze starych, jak i z nowych 
rozwiązań (np. można złożyć wniosek o urlop zarówno w formie papierowej, ale można też 
przez emplo). Taki system wydaje się najmniej korzystny i w niewielkim stopniu wspierający 
udane przejście do emplo. 
 
 
 
Taktyka Etapowa  
 
Polega na stopniowym przenoszeniu do emplo wszystkich procesów. Przykładowo – jasno 
komunikujemy, że od momentu startu jedyną obowiązującą bazą wiedzy jest ta w emplo; 
wszystkie wnioski muszą przejść przez platformę, a pracownicy są proszeni o codzienne 
logowanie, ponieważ ważne informacje pojawiać się będą w zakładce wiadomości i nigdzie 
indziej. Oczywiście wybór, które funkcjonalności będą wykorzystywane jako pierwsze, jest już 
dowolny.  
Bardzo ważne będzie jednak konsekwentne „odcięcie” pracowników od innych możliwości. 
Np. jeśli decydujemy, że emplo będzie miejscem pojawiania się ważnych komunikatów, to 
warto zadbać o to, by informacje nie ukazywały się żadną inną drogą. 
Przy przyjęciu Taktyki Etapowej funkcjonalności są przygotowywane i wprowadzane 
stopniowo. Pracownicy są informowani na bieżąco o każdej nowej funkcjonalności, którą firma 
zdecyduje się wykorzystywać.  
 
 
 
  

Wprowadzenie nowego systemu 
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Sposobów zachęcania pracowników do codziennego korzystania z emplo jest wiele.  Dużo 
łatwiej wprowadzić zmiany jeśli bazujemy na Entuzjastach i Otwartych, ale jednocześnie 
kierujemy większość działań do Neutralnych. 
 
Poniżej kilka pomysłów, wzmacniających adopcję emplo J 
 
 
OBUDZENIE DUCHA POZYTYWNEJ RYWALIZACJI 

 
• Konkurs PRZEDSTAW SWÓJ ZESPÓŁ NA EMPLO - prosimy poszczególne zespoły 

o przygotowanie fotografii / opisu / … przedstawiającego dany zespół na forum. 
Poszczególne prace powinny być przysyłane poprzez emplo (funkcjonalność wnioski) 
do organizatora lub zamieszczane na wall. O wynikach może rozstrzygnąć np. ankieta 
(np. funkcja uszereguj obrazki). 

 
• Konkurs POCHWAL SIĘ WIEDZĄ – raz dziennie na wallu emplo pojawia się pytanie 

zagadka. Nagroda idzie do osoby, która jako pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi w 
komentarzu. Temat konkursu jest dowolny. Proponujemy co najmniej dwutygodniowy 
czas trwania konkursu - pozwoli to  wytworzyć nawyk uruchamiania przeglądarki z 
emplo w tle. Pora zamieszczenia zagadki powinna być nieregularna. 
 

• Konkurs POLOWANIE NA HASŁO – administrator umieszcza w różnorodnych 
miejscach emplo słowa potrzebne do zbudowania hasła (np. w bazie wiedzy, w 
ogólnofirmowej grupie, w ankiecie do wykonania itp.) Wygrywa zespół / osoba, która 
ułoży poprawne hasło i umieści je w komentarzu pod artykułem ogłaszającym konkurs. 
 

 
 
WYTRWAŁE PRZEKIEROWYWANIE DO EMPLO 
 
Zależnie od funkcjonalności, które firma chce wykorzystywać, ważne będzie wytrwałe i 
konsekwentne przekierowywanie pracowników do emplo. Można to zrobić w mniej lub bardziej 
sformalizowany sposób (zależnie od kultury organizacji). 

• komunikaty ZRÓB TO PRZEZ EMPLO – osoby, które najczęściej dostają 
prośby/wnioski, które powinny być zgłaszane przez emplo, można wyposażyć w 
zabawne wzory maili, obrazki kierujące do emplo, a nawet tabliczki do postawienia na 
biurku. 

 

WZMACNIANIE WIDOCZNOŚCI AMBASADORÓW 
 

Działania na rzecz adopcji 
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Wprowadzenie emplo warto oprzeć na pozytywnych emocjach. Można wykorzystać fakt 
istnienia Ambasadorów do tego, by prowokować do rozmów o emplo.  

Wszelkie wyróżniki Ambasadorów bardzo dobrze się sprawdzają: 

• KULA Z CUKIERKAMI na biurku Ambasadora – przyciągnie zapewne niejednego 
łasucha. Jeśli będzie miała napis „Zapytaj mnie o emplo” pozwoli na rozpoczęcie 
rozmowy na ten temat. 
 

• Wszelkie OZNACZENIA Ambasadora czy jego miejsca pracy ułatwią pozostałym 
użytkownikom szybkie zadanie pytania, rozstrzygnięcie wątpliwości. Warto zadbać by 
oznaczenia były dla Ambasadora przyjazne J Przykłady: naklejka na podłogę z 
napisem strzałką: DROGA DO VIPa EMPLO, chorągiewka na biurku MISTRZ EMPLO, TU 
SIEDZI AMBASADOR EMPLO… Oczywiście dostosowane do kultury organizacji danej 
firmy. 

 
SZKOLENIA WEWNĘTRZNE 

Zdarza się, że część osób chciałaby korzystać z platformy, ale ma mniejszą wprawę lub więcej 
obaw z tym związanych. Może to dotyczyć np. pracowników 50+ lub pracowników, którzy 
wykonują pracę bez użycia komputera. Dla tej grupy warto urządzać raz na jakiś czas 
szkolenia o emplo. 

• SŁODKIE EMPLO BEZ TAJEMNIC jako cykl spotkań przy ciastku i kawie (tylko dla 
chętnych) może być okazją do poznania nowych funkcjonalności. Godzinne spotkanie 
raz na dwa tygodnie wg z góry zaplanowanych tematów będzie dobrą opcją dla mniej 
wtajemniczonych. 
 

• Można „upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu”. Emplo w naturalny sposób jest łatwiej 
adaptowane przez osoby z pokolenia Y / Z. Są one zazwyczaj na początku drogi 
zawodowej i starają się pozyskiwać nowe umiejętności. Jedną z ważnych kompetencji 
jest prezentowanie oraz uczenie innych. Warto zachęcić mniej doświadczone osoby 
do przygotowania materiałów na temat wybranej funkcjonalności emplo i 
zaprezentowanie jej innym pracownikom firmy.  
Wymiana zorganizowana pod hasłem POMÓŻ INNYM W ROZWOJU I DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ O EMPLO to pomysł na to by wykorzystać talent młodszych pracowników do 
korzystania z technologii, a doświadczenie starszych do udzielenia informacji zwrotnej 
(w tym przypadku na temat poprowadzonej prezentacji).   
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STAŁA UWAGA SKUPIONA NA MANAGERACH 

• Z naszych doświadczeń wynika, że managerom warto pokazywać bardzo konkretne 
sposoby użycia emplo, dostosowane do bieżących potrzeb. Wiele elementów warto 
przygotować jako „GOTOWE DO UŻYCIA”. Np. jeśli dział HR prosi o zawiadomienie o 
jakimś procesie w zespołach, można przygotować równolegle notkę do przeklejenia na 
emplo. Przykłady ankiet, konkursów wzmacniających motywację, wniosków które 
mogą uprościć życie - to tylko niektóre przykłady. 
 

• Na SPOTKANIACH MANAGERÓW warto przypominać o funkcjonalnościach emplo 
powiązanych z omawianymi tematami. Można pokazywać konkretne sposoby użycia 
emplo w firmie. W czasie wprowadzania nowych procesów dotyczących oceny czy 
rozwoju warto mówić nie tylko o merytorycznych i procesowych kwestiach, ale również 
dodać dwa słowa o tym jak będzie wyglądał obieg spraw w samym emplo.  
 

• W pierwszych miesiącach funkcjonowania emplo zachęcamy do wyznaczenia jednego 
z Ambasadorów lub osoby z działu HR jako dedykowanej do pomocy managerom. 
„EMPLO LINIA” może funkcjonować jako wsparcie odpowiadające na potrzeby typu – 
„chcę zrobić ankietę, a nie mam czasu” / „nie wiem jak” / … 

 

WYKORZYSTANIE EMPLO W CZASIE ONBOARDINGU 

• Wykorzystywanie społecznościowych rozwiązań jest atutem w procesie rekrutacji. 
Warto o tym WSPOMINAĆ KANDYDATOM (szczególnie pokoleniu Y/Z) 
 

• Część pracodawców decyduje się na ZAPROSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA DO 
EMPLO ZANIM OFICJALNIE ROZPOCZNIE PRACĘ. Możliwość przeczytania 
newsów, zapoznania się ze strukturą pracowników i zespołów, śledzenia grup – daje 
bardzo dobry wgląd w firmę i świetnie przygotowuje do rozpoczęcia pracy. Jedna z 
proponowanych ról uprawnień zakłada właśnie taki dostęp (nowy pracownik może 
czytać różne materiały, nie może natomiast ich komentować czy dodawać własnych 
treści) 
 

• Jeśli takie rozwiązanie nie jest możliwe to trzeba pamiętać, by informację i zapoznanie 
z emplo dodać do PROCESU ONBOARDINGOWEGO.  
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Wysoki poziom adopcji emplo charakteryzuje się: 
 

Ø POWSZECHNOŚCIĄ EMPLO 
- wysokie wskaźniki logowania pracowników do systemu 
 

Ø WIELOWYMIAROWYM WYKORZYSTANIEM EMPLO  
- prowadzenie większości toczących się procesów wspierających zaangażowanie i 
rozwój pracowników poprzez emplo 
 

Ø SPONTANICZNYM WYKORZYSTANIEM emplo przez pracowników  
- dłuższy czas pojedynczej wizyty na emplo, inicjowanie działań na emplo bez 
odgórnych wytycznych 

 
 
 
Źródła wiedzy o poziomie adopcji: 
 

• Statystyki logowania dostępne w panelu administratora emplo 
• Statystyki, które na życzenie mogą przygotować pracownicy CX emplo (ogóle dane na 

temat procentu logowań i średnich czasów wizyty w wybranym przedziale czasowym) 
• Ankieta dotycząca wykorzystania emplo, przeprowadzona oczywiście w emplo J 
• Obserwacja poszczególnych funkcjonalności – zakresu ich wykorzystania w firmie 
• Spotkania z managerami, pozyskiwanie informacji poprzez rozmowy czy dyskusje na 

temat nowych procesów obsługiwanych przez emplo 

	
	

Śledzenie postępów 


