
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

- dobre praktyki 
Kontent emplo 

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

WDROŻENIE EMPLO - KONTENT  
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Przed zaproszeniem wszystkich użytkowników do systemu, proponujemy by kilka wybranych 
osób uzyskało dostęp do platformy i wypełniło ją treścią. Dla ułatwienia nazywamy ich 
Ambasadorami emplo.  
 
Wypełnienie emplo treścią, jeszcze przed zaproszeniem wszystkich pracowników, przynosi 
wiele korzyści: 
 

• pracownicy od pierwszego logowania widzą atrakcyjną dla siebie platformę 
• łatwiej jest im odnaleźć się w emplo, które dzięki już istniejącym treściom staje się 

jeszcze bardziej intuicyjne 
• osoba wprowadzająca emplo do organizacji ma szansę zamodelować sposób jego 

wykorzystania 
• Ambasadorzy mają też szansę zapoznać się z platformą, dopytać w razie pojawiania 

się trudności oraz potencjalnie wykryć nieścisłości czy błędy 
 
Wybór właściwych Ambasadorów wydaje się kluczowy do tego, by wprowadzone treści miały 
charakter, sprzyjający wdrożeniu platformy i efektywności jej wykorzystywania.  
 
Ważne, by były to osoby, które: 
 

• Nie boją się nowości technologicznych, lubią nowinki internetowe, korzystają z portali 
społecznościowych 

• Mają możliwości czasowe, by logować się do emplo i zapełnić je w pierwszym okresie 
treścią 

• Są w firmie w jakiś sposób opiniotwórcze, pracują od długiego czasu, znają firmę i jej 
potrzeby 

• Po uruchomieniu emplo dla wszystkich pracowników, będą mogły przejąć 
odpowiedzialność za poszczególne obszary emplo więcej: KROK 2 

 
 

Podpowiedź: 
Ambasadorami nie muszą być osoby decyzyjne czy pełniące w firmie kluczowe role. 
Jednak warto, by wśród Ambasadorów znaleźli się również managerowie.  Dzięki 
współpracy na etapie budowania kontentu, mogą oni lepiej poznać emplo a po jego 
uruchomieniu dla wszystkich użytkowników  promować w firmie dobre praktyki oraz 
pokazać, jak emplo potrafi wspierać ich prace z zespołem. 

 
  

Krok 1 
Dobór właściwych Ambasadorów 
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Ambasadorzy mają za zadanie rozpocząć użytkowanie emplo i ukształtować sposób jego 
wykorzystywania, który będzie dostosowany do specyfiki danej firmy. Dzięki ich aktywności, 
pozostali pracownicy po zalogowaniu się do emplo po raz pierwszy, będą mogli zobaczyć jakie 
oferuje funkcje.  
 
Pierwszy tydzień działania Ambasadorów może być zupełnie swobodny i służyć jedynie 
zapoznaniu się z systemem. Ważne jednak, by przed zaproszeniem do emplo wszystkich 
pracowników, uporządkować informacje w nim zebrane.	więcej: KROK 3 
 

 
 
To do: 
1) ustalenie osób zaproszonych do pełnienia roli Ambasadorów 
2) wprowadzenie Ambasadorów do platformy i sformułowanie oczekiwań wobec ich 

roli 
3)  wsparcie Ambasadorów w pierwszych dniach korzystania z platformy 
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Wyznaczenie osób odpowiedzialnych w firmie za poszczególne funkcjonalności w ramach 
emplo, już na początku jego funkcjonowania, będzie sprzyjać budowaniu wyższej efektywności 
platformy w późniejszym czasie. 
 

Najczęściej przydzielane odpowiedzialności: 
 

• wsparcie użytkowników emplo w firmie i w razie potrzeby kontakt z CX 
emplo (liczba osób zdefiniowana poprzez SLA) 

• zarządzanie bazą wiedzy 
• zarządzanie ilością i jakością grup 
• tworzenie wniosków  
• zarządzanie nieobecnościami 
• planowanie terminów szkoleń, firmowych wydarzeń itp. 
• zastosowanie emplo do procesów miękkiego HR 

 
 

 
Podpowiedź: 
Odpowiedzialność można łączyć lub dzielić w ramach możliwości i wiedzy 
poszczególnych osób. W mniejszych firmach wszystkim zajmuje się zazwyczaj jedna, 
dwie osoby. W większych organizacjach warto rozważyć podział odpowiedzialności 
pomiędzy większą grupę. 
 
 

 
To do: 
1) ustalenie jakie funkcjonalności w emplo wymagają opieki 
2) wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne funkcjonalności i 

określenie głównych wytycznych dla ich prowadzenia 
 
  

Krok 2 
Podzielenie się odpowiedzialnością 
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Grupy 
 
Ważnym elementem użyteczności emplo, jest eliminowanie mailowego obiegu informacji 
wewnętrznych.  
Aby emplo w szybki sposób mogło przejąć tą funkcję warto jeszcze przed jego uruchomieniem 
dla wszystkich pracowników, zdefiniować grupy firmowe (narzucone „odgórnie” - bez 
możliwości samodzielnego wypisania się z grupy) i zapisać do nich odpowiednich 
pracowników. 
 

Przykłady: 
• Grupy obejmujące zespoły/działy/departamenty 
• Grupy powiązane produktem 
• Grupy powiązane lokalizacją 
• Grupy powiązane klientem 
• Grupy powiązane z projektem 
• Grupy komunikacji ogólnofirmowej 

 
 

Podpowiedź: 
Można sięgnąć do zdefiniowanych w firmie grup mailingowych – wskazują zazwyczaj 
na częsty przepływ informacji pomiędzy konkretną grupą odbiorców. 
 

 
 
Warto także zastanowić się nad zdefiniowaniem kilku grup społecznościowych (takich, do 
których pracownicy mogą się zapisywać oraz swobodnie je opuszczać) o charakterze 
profesjonalnym. Tego typu grupy, pomagają udrażniać przepływ wiedzy okołozawodowej. Aby 
wskazać możliwość korzystania z emplo także w takim wymiarze, przydatne będzie 
zamodelowanie ich istnienia. 
 

Przykłady: 
• Grupa osób zainteresowanych bezpośrednią konkurencją na rynku 
• Grupa dla osób, które zajmują się w firmie negocjacjami z dostawcami 
• Grupa „Excel dla zaawansowanych” czyli miejsce, w którym można 

wymieniać się przydatnymi skrótami klawiatury czy użytecznymi funkcjami 
programu 

 
Kolejnym elementem powinna być decyzja czy grupy mają mieć charakter wyłącznie 
profesjonalny czy także nieformalny. Jeśli emplo ma służyć także integracji pracowników, 
warto zamodelować powstanie grup nieformalnych, społecznościowych 

Krok 3 
Uporządkowanie emplo 
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Przykłady: 

• Grupa związana z firmową drużyną siatkówki 
• Grupa poświęcona miejscom, w których można zjeść lunch w okolicach 

biura 
• Grupa biegaczy 
• Grupa poświęcona dietom i zdrowemu trybowi życia 
• Inne określone w oparciu o zainteresowania pracowników  

 
 

 
 
Baza wiedzy 
 
W bazie wiedzy powinny się znajdować informacje, które stosunkowo rzadko rotują a 
jednocześnie są dla pracowników ważne i przydatne. Na tym etapie warto zadbać o zasilenie 
bazy wiedzy wszystkimi materiałami, które znajdują się już w różnych miejscach w firmie. 
Pracownicy przy pierwszym logowaniu do emplo, będą widzieli zapełnioną bazę wiedzy i dzięki 
temu szybko nauczą się z niej korzystać. 
 

Podpowiedź: 
Wiedzę, która szybko traci aktualność lepiej umieszczać w grupach, lub jeśli dotyczy to 
całej firmy, na wall’u. 
 

 
Baza wiedzy będzie dzielić się na poszczególne obszary. Ich dobre zdefiniowanie, przełoży 
się na wyższą użyteczność tej funkcjonalności. 
 
Przykłady obszarów wiedzy w bazie wiedzy: 
 

• Procedury księgowe (np. opisywanie faktur, zasady zwrotu kosztów, kilometrówki,…) 
• Szablony firmowe (wszystkie szablony papieru firmowego, prezentacji, kolory firmowe, 

loga,…) 
• Informacje HR (np. zasady zapisu na szkolenia, zasady dofinansowania nauki 

języków,…) 
• Informacje o produktach (np. wszystkie informacje handlowe o danym produkcie, 

specyfikacje,…) 
• Instrukcje dla Przedstawicieli Handlowych (sposób raportowania, procedury 

korzystania z samochodów firmowych) 
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Wnioski 
 
Za pomocą kreatora wniosków można przenieść do emplo obieg dokumentacji w firmie. 
Zachęcamy do zbudowania możliwie pełnej listy wniosków, jeszcze przed uruchomieniem 
emplo dla wszystkich pracowników. Jeśli się to uda, można wraz z komunikatem o rozpoczęciu 
pracy w emplo, dać jasny komunikat o przeniesieniu obiegu dokumentacji na platformę. 
 

Podpowiedź: 
Wnioski można rozumieć bardzo szeroko – dotyczą one wszystkiego co związane jest 
z obiegiem i akceptacją informacji / prośby / zgłoszenia 
 
Przykłady zdefiniowanych wniosków: 

• Zmiana numeru konta bankowego 
• Przyznanie dofinansowania na okulary 
• Zgłoszenie zapotrzebowania na zakup sprzętu lub artykułów biurowych 
• Wniosek o nowe wizytówki  
• Zgłoszenie rekomendacji rekrutacyjnej (pracownik poleca kandydata) 
• Zgłoszenie polecenia handlowego (pracownik poleca potencjalnego klienta) 
• Rozliczenie wyjazdu firmowego 

 
 
 
 
 

To do: 
 
1) utworzenie grup firmowych i zaproszenie do nich pracowników 
2) utworzenie grup społecznościowych profesjonalnych i zaproszenie do nich 

pracowników 
3) podjęcie decyzji o tym czy akceptowane będą grupy o charakterze nieformalnym i 

jeśli tak, stworzenie kilku z nich 
4) ustalenie z osobą odpowiedzialną za ład w grupach, jakie będą zasady ich 

dodawania, usuwania, porządkowania 
 

5) zdefiniowanie obszarów wiedzy, które powinny być od razu dostępne w emplo 
6) utworzenie obszarów wiedzy, uzupełnienie ich treściami 
7) ustalenie z osobą odpowiedzialną za bazę wiedzy zasad jej prowadzenia i 

aktualizowania 
 

8) sporządzenie listy wniosków składanych w firmie 
9) wykorzystanie kreatora wniosków do ich zamieszczenia w emplo 
10) ustalenie z osobą odpowiedzialną za tworzenie nowych wniosków w emplo, zasad 

ich wprowadzania i porządkowania 
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Emplo będzie użyteczne dla firmy, tylko wtedy jeśli będzie wykorzystywane i zacznie żyć 
własnym życiem. Uda się, jeśli kluczowe osoby w firmie będą aktywnymi użytkownikami 
platformy.  
 
Wprowadzanie emplo do organizacji wiąże się ze zmianą. Warto przygotować do niej różne 
grupy pracowników. Szczególnie ważni wydają się: 
 

• managerowie 
• pracownicy HR 
• pracownicy odpowiedzialni za komunikację wewnętrzną 

 
Jeśli to możliwe, warto przygotować spotkania z tymi osobami – tak by mogły zobaczyć, w jaki 
sposób wykorzystywać emplo w swojej codziennej pracy.  
 
 

Podpowiedź: 
Doświadczenie uczy, że część osób chętnie korzystałoby z platformy, ale mając 
mniejszą biegłość w posługiwaniu się nowymi technologiami, rezygnują. W takim 
przypadku warto przeprowadzić mini – szkolenie, w trakcie którego w praktyczny 
sposób można przejść przez najważniejsze dla danej grupy funkcjonalności. Szkolenie 
można przeprowadzić już po udostępnieniu emplo w całej organizacji. 

 
 
 
 
 
 

To do: 
 
1) zdefiniowanie grup / osób, które powinny zostać poinformowane o emplo 

wcześniej i pozyskane ich dla idei  
2) prezentacja emplo, dyskusja zakresu jego użytkowania, wskazanie korzyści, 

poznanie obiekcji  
3) sprawdzenie czy dla kluczowych osób używanie emplo będzie łatwe, czy może 

warto zapewnić jakąś formę zapoznania ze sposobem użytkowania 
najważniejszych funkcjonalności 

 

Krok 4 
Budowanie koalicji emplo 


