ﮔﺰارش ﻫﺎ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
 Wunderlistﺣﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ  iOSو اﻧﺪروﯾﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﺼﺎﺣﺐ ) Acompliﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ  Outlookﺗﻐﺮ ﻧﺎم ﯾﺎﻓﺖ( و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢ ،Sunrise
ﺣﺎﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ روی  Wunderlistﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ 6Wunderkinder
 GmbHﻣﺸﻐﻮل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرت آپ آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ رﻗﻤﯽ

ﺑﯿﻦ  ۱۰۰ﺗﺎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ.

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺗﻮاﻓﻖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﻨﻮز ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه و ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺰارش اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ »ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ آﮔﺎه« ﺑﻮده
و  Wunderlistاز اراﺋﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در راﺳﺘﺎی روﻧﺪ اﺧﯿﺮ ردﻣﻮﻧﺪی ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادن ﻧﯿﺎز
ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮه وری روی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ .اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Acompliدر زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻤﯿﻞ
و  Sunriseﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎﻻ  Wunderlistﻧﯿﺰ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ اﺑﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در ﻫﺮ  ۳ﭘﻠﺘﻔﺮم  ،iOSاﻧﺪروﯾﺪ و وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺘﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی روﻣﯿﺰی آن ﻫﻢ ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز و ﻣﮏ او اس ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻧﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ زدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﻫﺎ در آﻧﻬﺎ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺮ ﮔﺮدد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﺪون وﺟﻮد ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﻤﯽ از ﻃﺮف ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﯾﺎ واﻧﺪرﻟﯿﺴﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر زود
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﺗﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺟﺪﯾﺪ را ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﻢ.
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻣﻮرد دو ﺧﺮﯾﺪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد روﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ  Acompliﺳﺮﯾﻌﺎ در ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ادﻏﺎم ﺷﺪ ،اﻣﺎ  Sunriseﺑﺎ ﻧﺎم
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد و اﺳﺘﻘﻼل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﭘﺲ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ در

ﻣﻮرد  Wunderlistﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

