ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ از آﻓﯿﺲ  2016اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ )ﺑﺨﺶ اول(
آﻓﯿﺲ  2016ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪروز ﺷﺪهای از ورد و ﻻﯾﻪﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ اداری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ دهﻫﺎ
ﺗﺮﻓﻨﺪ و وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺗﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﻣﻤﮑﻦ راﺣﺖ ﺳﺎزﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻓﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه از ﺳﺎل  95ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ آﻓﯿﺲ  2016را
داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .آنﮔﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
دارﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺗﻔﮑﯿﮏﺳﺎزی اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﺿﺮوری از اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری ،اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻮﺟﻮد در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﺮای
ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﺣﺮﻓﻪای ،دهﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﻬﺘﺮ و ﻫﻤﮑﺎری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪادی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی را در زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﺎ آﻓﯿﺲ
 2016ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
Clutter
ﭘﻮﺷﻪ ﻫﺮزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﺷﮕﻔﺖآور اﺳﺖ .آنﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ از ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ و ﮐﺴﺐو
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ .اﻣﺎ  Clutterدر آﺗﻠﻮک ،وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻋﺎدات ﺷﻤﺎ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ
ﻫﯿﭻﮔﺎه اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻋﻤﻮی ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ Clutter ،ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی وارد
ﺷﻮﻧﺪه را ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻪای ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﺪه و ﺑﯽﻣﺼﺮف اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را
دارﯾﺪ ﺗﺎ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﭘﻮﺷﻪ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﭘﯿﺎمﻫﺎی درون آنرا ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ ﻋﺎدی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ .اﮔﺮ
ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﯽ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﯾﻦﮐﻪ  Clutterدر آﺧﺮ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺰارﺷﯽ در ﺧﺼﻮص اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺷﻤﺎ از وﺟﻮد آنﻫﺎ اﻃﻼع
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﺪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ  Clutterاﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال
ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﺧﺎص را دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﻪ ارﺳﺎل ﻧﮑﻨﺪ.
ادﻏﺎمﺳﺎزی اﺳﮑﺎﯾﭗ

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم وﯾﮋﮔﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻼود را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داد ) .ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .(.اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎر ﯾﺎ دوﺳﺖﺗﺎن ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ورد را ﺑﻪﻃﻮر
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻮرد وﯾﺮاﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﯾﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺳﻨﺪ ﯾﺎ
ارﺳﺎل آن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﻧﯿﺎزی ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی روز اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰﯾﯿﺎت را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدادﯾﻢ .اﻣﺎ ﺑﺎ آﻓﯿﺲ  2016اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
را دارﯾﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺗﻤﺎس اﺳﮑﺎﯾﭗ را از درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورود ﯾﺎ آﺗﻠﻮک ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ
ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﺑﺮای اﺟﺮای ﯾﮏ ﺗﻤﺎس وﯾﺪوﯾﯽ از دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داد .ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ دﮐﻤﻪای را ﻓﺸﺎر داده ،ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺻﺤﺒﺖ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
Smart Lookup
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع دارﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻟﻐﺘﯽ را در ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ورد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻟﻐﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ در ﮐﺎدر ﺟﺴﺘﺠﻮ وارد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،آﻓﯿﺲ ﻟﻐﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ از اﯾﻦ ﭘﺲ وﯾﮋﮔﯽ
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  Smart Lookupدر ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ورد ،ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ،اﮐﺴﻞ و آﺗﻠﻮک در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را روی ﺑﺴﺘﺮ وب ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ
ﯾﮏ ﻟﻐﺖ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،روی آن ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Smart Lookupرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻮاری
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﺪ .آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ درﺑﺎره  Alaskan Klee Kaisاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ آورﯾﺪ؟ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده ،آنرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،روی آن ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ
 Smart Lookupرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺗﻤﺎم! ﺑﻪ ﻫﺰاران ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را در ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرت اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده

اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﻠﻪ ،اﭘﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ را در الﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ دهﻫﺎ ﻣﺤﺘﻮای
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ و زﻣﺎن آنﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﻣﺤﺎورهای را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ
وﻗﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
Wunderlist
 Wunderlistﻫﻢ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﻢ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ
ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ را ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺘﺎنﺗﺎن و ﻫﻤﮑﺎرانﺗﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .آﯾﺎ
در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ وﻇﯿﻔﻪای را ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺤﻮل ﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدی را ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار دﻫﯿﺪ؟  Wunderlistﺑﻪ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ و ردﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﻫﻤﻮاره وﻇﺎﯾﻔﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎء ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد؟  Wunderlistاﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﯾﺎدآوری را
ﺑﺮای آنﻫﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻈﺎرﺗﯽ را ﻋﻬﺪهدار ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻨﯽ Wunderlist ،اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل
 2009ﻣﯿﻼدی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آنرا در آﻓﯿﺲ  2016در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار داد .ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻓﯿﺲ اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺤﻮل ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺑﺰار
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺮهوری آنﻫﺎ را ﺑﻪﻃﺮز ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
Planner
 Plannerﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،اﻣﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
 Plannerﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ داﺷﺒﻮرد را ﺑﺮای ﮔﺮوهﺑﻨﺪی وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ،
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺠﺪد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از درون داﺷﺒﻮرد دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﮏ
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده
ﺷﺪه اﺳﺖ ،رﯾﯿﺲ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺸﯿﺪن و رﻫﺎ ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ را از ﺳﺘﻮن ﻣﺨﺘﺺ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻫﻤﮑﺎر ﺷﻤﺎ
دارد .اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻟﺐ ﻗﻀﯿﻪ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت روز ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ روی داﺷﺒﻮرد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ،ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎء ﮔﺮوه اﻋﻼﻧﯽ را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ Clippy

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺑﺴﺘﻪ آﻓﯿﺲ ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ
ﺟﺴﺘﺠﻮ در آﻓﯿﺲ  2013ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻖ ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﮐﺎرﺑﺮان
اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ از ﯾﮏ دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .آﻓﯿﺲ  2016در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز 10
ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ از دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ورد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی اﻣﺮوز را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦﮐﺎر ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ اﺑﺘﺪا ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی درون
ﺗﻘﻮﯾﻢ آﺗﻠﻮک را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده و در اداﻣﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻮﺗﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
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