ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻓﯿﺲ  2016ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ؛ ﺷﺎدی ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن آﻓﯿﺲ 365

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ از ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻓﯿﺲ  2016ﭘﺮدهﺑﺮداری ﮐﺮد .آﻓﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ دور
ﺗﺎزهای از ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر اﻋﻀﺎء ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ .آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮان
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد ،ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن آﻓﯿﺲ  365ﺑﯿﺶ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی از ﻋﺮﺿﻪ آﻓﯿﺲ  2016ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ آﻓﯿﺲ  2016ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی راﯾﺞ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺎ آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺎﺧﺼﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ادﻏﺎمﺳﺎزی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
اﺳﮑﺎﯾﭗ و وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ
ﺟﺪﯾﺪ آﻓﯿﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ داده اﺳﺖ.
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ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ وب آﻓﯿﺲ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدﯾﻢ اﮐﻨﻮن در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ و در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ورد ،ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ و وانﻧﻮت اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺎﯾﭗ ﺑﻼدرﻧﮓ در ورد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ وﯾﺮاﯾﺸﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را روی ﯾﮏ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﺎص اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ .اﺳﮑﺎﯾﭗ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ادﻏﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻓﻮری ،ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ،
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ و وﯾﺪﯾﻮ ﭼﺖ را ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﯾﺪه ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ
آﻓﯿﺲ  2016ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آنﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﮔﺮوهﻫﺎ
ﺗﯿﻢﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Oﬃce 365 Groupsﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از
آﺗﻠﻮک  2016در دﺳﺘﺮس ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻗﺮار دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ  Outlook Groupsوﯾﮋه ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی،iOS ،
آﻧﺪروﯾﺪ و وﯾﻨﺪوزﻓﻮن اﮐﻨﻮن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﻗﺮار دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﻤﺮاه آﻓﯿﺲ اﻓﺰوده ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮی
در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺘﻔﺎوت از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﮐﺮده و اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮ اﺳﺎس
اﻋﻀﺎء ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﯿﻞﺑﺎﮐﺲ ،ﺗﻘﻮﯾﻢ و ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﺑﺮی ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی وانﻧﻮت را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺮهوری ﺗﯿﻢ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎء ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪOﬃce .
 365 Plannerﺑﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮی را در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ .وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺳﺎﺧﺖ ﻃﺮحﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ و اﺧﺘﺼﺎص وﻇﺎﯾﻒ ،زﻣﺎنﺑﻨﺪی وﻇﺎﯾﻒ و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ وﻇﺎﯾﻒ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﯿﻢﻫﺎ ﻗﺮار

ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ
ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻣﻔﯿﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺳﻪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .وﯾﮋﮔﯽ ﻫﯿﺠﺎنﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از آن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ  GigJamﻧﺎم دارد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از آﻓﯿﺲ  365در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺳﺎل  2016ﻣﯿﻼدی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد GigJam .ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﯿﻢﻫﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و اﻓﺮاد ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ راﻫﮑﺎر ﺟﺎﻣﻊ
ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﯿﻢﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ آﻓﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از راﻫﮑﺎر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮔﻢ
ﺷﺪن دادهﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ورد ،ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ،اﮐﺴﻞ و آﺗﻠﻮک و اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
از دادهﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻤﺮاه آﻓﯿﺲ در وﯾﻨﺪوز  10در اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی و ﻗﺒﻞ از ﻋﺮﺿﻪ آن
ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در آﯾﻨﺪه ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی
واندراﯾﻮ وﯾﮋه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اراﺋﻪ ﯾﮏ ﮐﻼﯾﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی وﯾﻨﺪوز و
ﻣﮏ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ .در ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ
ﺑﺰرگﺗﺮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
دﺳﺘﮕﺎﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎرﺑﺮان را ﻣﯽﮐﺸﺪ.
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