BRZI VODIČ ZA KORIŠTENJE PLATFORME 190 STORY MAKERS
190 Story Makers je platforma koju smo stvorili da proslavimo priče svih vas, zaposlenika
u tvrtki Generali. Vi ste ti koji svakodnevno stvarate našu povijest svojom predanošću i
strašću. Ovu platformu možete koristiti za učitavanje svoje priče, čitanje i glasanje za priče
vaših kolega.
Evo kako to funkcionira.
Učitajte svoj sadržaj
Imat ćete priliku podijeliti svoju priču (jednu po zaposleniku), koja sadrži:
•
naslov
•
tekst
•
Najmanje 1 fotografiju*
*Možete učitati do 9 dodatnih fotografija i video vezu kako biste obogatili svoju priču. Fotografije i veze
moraju biti sukladne tehničkim zahtjevima navedenim u području za učitavanje na platformi.

Trebali bi opisati nešto što ste osobno doživjeli iz prve ruke. To može biti sve što izražava
vašu pripadnost tvrtki Generali: od sjećanja koje prikazuje vaš osobni doprinos našem
načinu rada, do anegdote koja predstavlja kako se osjećate kao član grupe ili jednostavno
razmišljanja o tome što za vas znači biti ključni igrač u stvaranju povijesti naše 190godišnje tvrtke.
Namjenski odjeljak platforme dostupan je na 24 jezika kako bi vam bilo još lakše učitati
svoju priču. Možete učitati priču napisanu na engleskom ili na vašem vlastitom jeziku.
Moći ćete vidjeti pregled svog doprinosa, spremiti ga kao skicu i naknadno ga izmijeniti ili
ga odmah objaviti. Imajte na umu da nakon objavljivanja nećete moći revidirati svoj
sadržaj!
Pročitajte priče
Pored učitavanja vaše priče, u rezerviranom području platforme možete vidjeti doprinose
svojih kolega iz cijelog svijeta, filtrirati ih prema poslovnoj jedinici i pravnom entitetu i
rangirati po datumu ili možete unijeti određeno ime u traku za pretragu ako posebno tražite
neku osobu.
Doprinosi se mogu prevesti na engleski jezik kako bi se omogućilo svakom kolegi iz cijelog
svijeta da cijeni svaku priču i glasa za one koji im više odgovaraju.
Glasajte i neka ostali glasaju za vas
Možete glasati klikom na gumb u obliku srca i na taj način izraziti da vam se sviđa više
priča, ali za svaki doprinos možete glasati samo jednom.
Nakon objavljivanja vlastite priče, možete preuzeti prilagodljivu razglednicu kako biste dali
bolji uvid u svoj doprinos i pozvali svoje kolege da glasaju za vas.

190 Lions
Na kraju prozora za učitavanje, među pričama s najviše glasova, na javnom području
platforme moći će se vidjeti 190 autora koji bolje izražavaju našu Purpose, Values i
Lifetime Partner Behaviours.
Ako ste među 190 autora s najviše glasova, postat ćete jedan od Generali 190 Lions, imat
ćete priliku postati glavni junak u povećanju vidljivosti globalnih i lokalnih inicijativa
planiranih za našu godišnjicu i doživjeti čaroliju okupljanja u Veneciji na proslavi za
pamćenje!
Ako su vam potrebne dodatne informacije, obratite se svom lokalnom komunikacijskom
timu.

