ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ آﺗﻠﻮک ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ آﺳﺎن ﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۶
اﮔﺮ از ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺮ و ﭘﺎ ﻗﺮص ﺳﺮوﯾﺲ آﺗﻠﻮک ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ روز
رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی  iOSو اﻧﺪروﯾﺪ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ در اﯾﻦ ﺑﻪ

روز رﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ ﺗﻐﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در راﺳﺘﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ در اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻤﯿﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻮرد اول ،اﻣﮑﺎن اﻓﺰودن و وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ در ﻧﺴﺨﻪ  iOSآﺗﻠﻮک اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ

اﻧﺪروﯾﺪی ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زودی آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرت ﻣﺨﺼﻮص ﻫﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﻢ از
ﻟﺤﺎظ ﻇﺎﻫﺮی دﭼﺎر ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﺷﺪه و ﺣﺎﻻ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﺗﻤﺎم ﺗﻐﺮات اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ آﺗﻠﻮک ﺑﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﺎرﺑﺮان آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺟﺪﯾﺪ در آﺗﻠﻮک ﺑﻪ ﺗﺐ  Peopleﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﻋﻼﻣﺖ  +را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﻮب اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از
ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ روﯾﺪاد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ،ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره روی اﺳﻢ ﻫﺮ ﻓﺮد
ﮔﺰﯾﻨﻪ  Add Contactﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی اﺳﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ در ﻧﻮار
ﺟﺴﺘﺠﻮی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در آﺗﻠﻮک ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺣﺎﻻ ﺣﺎوی ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد آن ﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ،آدرس اﯾﻤﯿﻞ ،آﯾﺪی اﺳﮑﺎﯾﭗ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ در ﮐﺎرت ﻫﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت و آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﺪ را ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و از ﻣﯿﺘﯿﻨﮓ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﺪ.
اﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان  iOSو ﻫﻢ اﻧﺪروﯾﺪ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮه
ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎس ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺳﻢ آن
ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان آﺗﻠﻮک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ Caller ID

را از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻐﺮات اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ آﺗﻠﻮک ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻠﻔﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ آﺗﻠﻮک را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ از اپ
اﺳﺘﻮر و ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

