دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺑﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه
ﺗﺮﻟﻮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ از ﻗﻄﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺮﻟﻮ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ
ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ ﺑﻮده و اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺪون
اﺗﺼﺎل ﺑﻪ  VPNاﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰار اداری ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره آﻧﮑﻪ ﺗﺮﻟﻮ ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻋﻼم ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ،دﺳﺘﺮﺳﯽ آی ﭘﯽ
آدرس ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از آن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺮﻟﻮ ﭼﺮا ﺑﺪون ﻫﺸﺪار ﻗﺒﻠﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ زده اﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺟﺰو ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺮﻟﻮ ﺑﻮده اﯾﺪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺻﺮﻓﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻣﮑﺎن
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻮردﻫﺎی ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی از اﻣﮑﺎﻧﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ
ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه اﯾﺪ.

ﺗﺮﻟﻮ ﻧﻮﻋﯽ اﺑﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﭘﺎﯾﺶ ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ

ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎدﮔﯽ و ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﻟﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮده و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭻ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺪارد .آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎری
ﺗﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ از اﯾﻦ اﺑﺰار در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎری از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺗﺴﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ

ﮐﺎرﺑﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی
دارد .ﺗﺮﻟﻮ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ دارد.

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺮﻟﻮ

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺮﻟﻮ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺴﮑﻮﻟﻮ دارد ﮐﻪ در دو داﻣﻨﻪ دات آی آر و
دات ﮐﺎم ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد

ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان راﯾﮕﺎن اﺳﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭼﺖ روم و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﺗﺴﮏ ﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه دارد .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺴﮑﻮﻟﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ از زﺑﺎن و ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﺟﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﺳﺎزوﮐﺎر آن ﮐﻤﯽ

ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﻮردﻫﺎی آن را ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

اﻣﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ داﻣﻨﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﻣﺮﺗﺒﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ را ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی وارد آورده .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺬف
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از اپ اﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن داﺧﻠﯽ را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻤﺮار دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اپ ﻫﺎ ﺳﻮق داد و ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ
ﺣﺬف ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از داﯾﺮه اﻧﺘﺨﺎب اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ درﺟﻪ ای از ﭘﺨﺘﮕﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ ،ﺑﺪور از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼل و
ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و اﺗﮑﺎ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺪل ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان ﺑﺮوز
اﺧﺘﻼل در روﻧﺪ ﻋﺎدی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

