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Het gebruik van Slack voor de relaties van Morgenwerk.nl
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Zojuist heb je, of ga je een uitnodiging ontvangen voor Slack. Slack is het moderne
communicatiemiddel van dit moment. Slack is te vergelijken met WhatsApp, alleen dan
efficiënter en veelzijdiger. Slack is bedoelt om het communiceren makkelijker, aangenamer
en productiever te maken. Dit doet Slack onder andere door op één platform meerdere
applicaties samen te laten komen wat voorkomt dat je vaak moet schakelen.
Bij Morgenwerk.nl gebruiken wij Slack om eenvoudig en snel te kunnen communiceren met jou als relatie. Speciaal voor jouw bedrijf hebben we een kanaal (channel) aangemaakt om zaken te bespreken zoals de planning,
gemaakte afspraken en eventuele verbeterpunten. Ook is het mogelijk om bestanden met elkaar te delen.
In de e-mail die je hebt ontvangen zit een uitnodiging om een account aan te maken en
lid te worden van ons Morgenwerk kanaal. Door in de e-mail op ‘’Join Team’’ te klikken
kan je een account aanmaken.
Nadat je een account hebt aangemaakt is het handig om jezelf wegwijs te
maken via de tutorial die wordt aangeboden bij het eerste gebruik van Slack.
Door op ‘’Explore Slack’’ te klikken volg je de tutorial. Het laat je onder andere
zien hoe je gebruik kan maken van channels en direct messages om met ons
te communiceren.
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Om optimaal gebruik te maken van Slack raden we je aan om de Slack app
the installeren. Het is handig om dit zowel op je computer als je telefoon te
doen. Als je Slack hebt geopend in de browser dan zie je linksboven je gebruikersnaam staan. Door hier op te klikken krijg je een keuzemenu. Met de
onderste optie download je de Slack app. Je kan kiezen tussen Destkop Apps
(computer) en Mobile Apps (telefoon).
Opties computer:		
- Mac			
- Windows			
- Linux			

Opties telefoon:
- iOS (Apple)
- Android
- Windows Phone

Heb je nog verdere vragen? Stuur ons een berichtje via Slack! Je kan ons
persoonlijk benaderen of een bericht plaatsen in jouw channel.
Heb je vragen over het gebruik van Slack? Dan kan je ons ook e-mailen.
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