ﻋﺼﺮی ﺟﺪﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ دارد؟

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﺑﻪ ارزش  26.2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮد و رﺳﻤﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﺷﺪ .ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ در ﭘﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﺿﻤﻦ
اﻋﻼم ﺧﺒﺮ رﺳﻤﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﯾﻨﺪه ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ و آﻓﯿﺲ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻃﻼع دارﯾﺪ ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ ﯾﮑﺴﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮات در اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻧﺎم ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ادﻏﺎمﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ و ﺟﻒ وﯾﻨﺮ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ  pdfﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
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ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﻓﻪایﻫﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ  ۹دﻟﯿﻞ ﻋﺎﺷﻖ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ!
در ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﻦ دو ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ» :در دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ درون ﯾﮏ ﻣﺨﺰن واﺣﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﯾﮑﯽ از ﺣﺮﻓﻪایﺗﺮﯾﻦ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﺑﺮی ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای در ﺟﻬﺎن ،ﻣﺎ ارﺗﺒﺎط ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪﺗﺮ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮی را ﻣﯿﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
وﺟﻮد آوردﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ از ﺗﺠﺎرب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ «.در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ دﺷﻮاریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ در ﭘﺴﺖ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﺧﻮد آورده اﺳﺖ» :اﻣﺮوز
ﻣﺸﺘﺎق ﻫﺴﺘﻢ درﺑﺎره ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮک و ﺣﺲ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺮ دو ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺮار دﻫﻢ.
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎ و ارزش اﻓﺰودهای ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای اﻋﻀﺎ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ و راهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺶ روی آنﻫﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ«.
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اﮔﺮ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﺨﺪام در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد
ﺑﺎ اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪی ﺑﮕﺮدﯾﺪ!

ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ
ﻧﺎدﻻ در ﭘﺴﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ادﻏﺎمﺳﺎزیﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
اﯾﻦ ادﻏﺎمﺳﺎزیﻫﺎ ﮐﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ آﻓﯿﺲ  365ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﯾﮑﺴﺮی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺎﺧﺼﯽ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ادﻏﺎمﺳﺎزی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮان
اﺷﺎره ﮐﺮد:
اﻋﻀﺎ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎری ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ورد آﻣﺎده ﮐﺮده و از اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ در ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻼﺻﻪای از ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎری ﺧﻮد را در ورد آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ را در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻬﺘﺮی
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
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ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
 ۱۰ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در  10ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﺪ!
از اﯾﻦ ﭘﺲ اﻋﻼنﻫﺎی ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ در ﺑﺨﺶ  Action centerدر وﯾﻨﺪوز  10ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻋﻀﺎ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ راﺣﺖﺗﺮ ،ﺳﻬﻞاﻟﺼﻮلﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ  LinkedIn Lookupدر ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ  Active Directoryو آﻓﯿﺲ  365ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ رﻗﯿﺒﯽ ﺑﺮای وﯾﮋﮔﯽ  Delveﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی آﻓﯿﺲ 365
ادﻏﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ از ﺳﺮوﯾﺲ  LinkedIn Learningﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻣﻮزشﻫﺎی
آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دورهﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺟﺰء ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن آﻓﯿﺲ  365ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺠﺎری در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ  MSN.comﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪی از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی  Sales Navigatorو dynamic
 365ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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