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forening og grupper
Forening: MGFteam.org

Gruppe(r): MGFteam.org
Nettsted: MGFteam.no

MGFteam Yammer Chromecast
Sosial samhandling

kunnskapsutveksling og 
effektivt samarbeid

Strømme video, bilde og lyd
se og hør hva du vil når du vil på din TV



Arbeidsform for MGFteam

MGFteam er grupper på 15 – 25 deltakere med en «ildsjel»

gruppen har et nettsted (www.MGFteam.org - Office 365) for å samhandle

med bruk av Office 365 lærer deltakerne nye digitale løsninger

samhandling i nettskyen

hovedfokus for gruppenes samhandling i nettskyen er

«bo lenger hjemme»

resultatet av gruppenes samhandling legges ut på nettstedet www.MGFteam.no

Mange Gode Forslag

http://www.mgfteam.org/
http://www.mgfteam.no/




Grupper og samhandling fra 2016

• Test av ny samarbeidsmodell fra 1.11.2015

• Starte den nye modellen 1.1.2016 med 2 grupper (MGFteam)

• Prøve å få med 2 – 10 nye grupper i 2016

• my good friends - fortsette grupparbeidet i «my good friends» gruppen

• Samle erfaring med praktisk bruk av Office 365 i nettskyen

• Yammer (sosialt nettverk) for å samhandle om meninger og ideer

• Skype for Business (videochat) samhandle i nettmøter

• OneNote (notatblokk) for å notere og samle ideer i nettskyen

• Gruppeområde (Office) for å lagre dokumenter og filer i mapper i nettskyen



Hva er Yammer?
Yammer er et privat, sikkert sosialt nettverk for organisasjonen, 
som gjør det mulig for personer å samarbeide sikkert på flere 
avdelinger og geografiske områder. Det er utviklet for å bidra til 
kunnskapsutveksling gjennom hele selskapet og til å forbedre 
effektivt samarbeid. Bare personer med en godkjent e-
postadresse for organisasjonen kan bli med i selskapets nettverk. 

Sosial samhandling
kunnskapsutveksling og 

effektivt samarbeid



Yammer for sosial samhandling

Sosiale nettverk i 
arbeidstiden? 
Absolutt!

Vi er meget glade 
over å kunne fortelle 
at Gartner har 
rangert vår løsning 
for sosial 
samhandling for 
bedrifter på topp! Sosial samhandling

kunnskapsutveksling og 
effektivt samarbeid

https://inspirasjon.microsoft.no/2014/09/25/sosiale-nettverk-i-arbeidstiden-absolutt/
https://inspirasjon.microsoft.no/2014/09/25/sosiale-nettverk-i-arbeidstiden-absolutt/


Alle MGFteam brukere skal være på Yammer

Alltid start med nettsiden
www.MGFteam.org

På øverste menylinje velger 
du «links – lenker» 

Du får da en lenke-oversikt

På nederste linje (Yammer) 
klikk på lenke

Er du ny Yammer bruker så 
registrer deg med ditt 
brukernavn og passord 
(fornavn.etternavn@MGFteam.org)

eller logg deg på med ditt 
brukernavn og passord

http://www.mgfteam.org/
mailto:fornavn.etternavn@MGFteam.org


Enkel Yammer oversikt

Kolonnen til høyre viser hvilke samhandlings-grupper som er opprettet. 
Alle kan opprette grupper og blir da automatisk administrator for gruppen. De kan invitere medlemmer til gruppen.
Midtkolonnen viser innlegg og kommentarer i gruppen. Du kan selv også slette dine kommentarer (klikk på …).
Øverst i høyrekolonne kan du se hvem som er medlemmer i gruppen. Du velger selv hvilke grupper du vil delta i.
Under det har du et søkefelt og generell info som er lagt inn for gruppen. 
Legg også merke til hashtagen (emneordet) #joined. 
Prøv deg frem med å bli med i grupper, skrive kommentarer og eventuelt slette de igjen.



Bruk Yammer – kom i gang 
– alle må være med

Brukeroppdatering: 

Det er 8 brukere som har registrert seg på Yammer. BRA!
Ingrid, Yngve, Odd, Jan K. og Per - MANGLER – har ikke registrert seg!
Jan T. og Elise – BILDE – har ikke lagt inn bilde.

Læring – start med å gjøre enkle ting: 

Registrer deg i en eller flere grupper du vil delta i.
Skriv innlegg eller kommentarer i gruppen – HVA SOM HELST – for å teste.
Du kan slette din egne innlegg og kommentarer når du vil.
Skriv kommentarer i gruppen Yammerbruk om hva du syns om Yammer.
Lek deg litt med Yammer.
Oppdater din egen profil – ta med det som kan være nyttig å vite for andre.

Start med å se presentasjonen om sosiale nettverk og 
Yammer laget av Trondheim kommune. Se også videoene. 
Klikk her.

https://prezi.com/ybqgk3hb1k0o/yammer-kurs-4-timer/


Chromecast - Julepresang i år?

2015-versjonen av Chromecast (CHROMECAST2) har blitt raskere enn tidligere og 
fungerer nå smidigere enn noen gang, med et stadig voksende utvalg av apper der mye 
«essensielt» nå er på plass; som for eksempel Spotify, som er en svært populær tjeneste i 
Norge.

Enheten er også lettere å plassere enn før, takket være en myk og fleksibel HDMI-kabel. 
Løsningen er også svært portabel og får strøm via en helt vanlig micro USB-kabel.

Har du en eldre TV som du vil piffe opp litt, er disse 400 kronene en svært hyggelig 
prislapp i våre øyne. Over den forrige Chromecasten er kanskje ikke oppgraderingene de 
helt store, med mindre du virkelig irriterer deg over at ting går litt tregt når du skal caste
innhold til skjermen, og da spesielt om du har en AC-ruter i tillegg.

Men merk altså at ikke alle de nye funksjonene er tilgjengelig i Norge. Ennå.

Chromecast
Din side –
Konklusjon
LES ARTIKKELEN HER

http://www.dinside.no/935035/google-chromecast-2015


KjøkkenTV hjemme



KjøkkenTV hjemme

Min TV er uten antenne eller 
antennekabel
Kun strømming av signal fra:
- ATV boks (Apple TV)
- chromecast

Det er nok med en chromecast eller en ATV – jeg har begge for 
test.



Sette opp Chromecast
1. Din TV må ha HDMI inngang.
2. Du må ha en SmartEnhet som strømmer (smarttelefon eller lesebrett).
3. Installer chromecast app på din SmartEnhet eller gå til nettsiden 

https://cast.google.com/chromecast/setup/

4. Vanlig strøm får du enten fra 220 V eller USB. Kabel / adapter følger med.
5. Sett inn chromecast i en HDMI kontakt og velg den som kilde på TV.
6. Velg WiFi-nettverket til din chromecast på din SmartEnhet !!
7. Sjekk koden og godkjenn.
8. Konfigurer chromecast ved å knytte den til ditt trådløse nett i huset.
9. Nå er du klar til å caste etter å ha valg det trådløse nett i huset på din SmartEnhet.

På møterommet har jeg 6 små TV / skjermer med 6 chromecast - 1på hver.
Bilder strømmes automatisk fra Google eller jeg kan velge å strømme selv.

https://cast.google.com/chromecast/setup/

