ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه »ﺗﺮﻟﻮ« ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﻮد را ﺟﺸﻦ
ﻣﯽﮔﯿﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺤﺒﻮب »ﺗﺮﻟﻮ« ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺴﯿﺎری در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن دارد،
ﺗﻮﻟﺪ ده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺿﻤﻦ اﺿﺎﻓﻪ

ﺷﺪن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺟﺪﯾﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﺮاﺗﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ و راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ و راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎ ،ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ

ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﯾﻢ ﻻﯾﻦ ،ﺗﻘﻮﯾﻢ ،ﺟﺪول ﮐﺎری و داﺷﺒﻮرد ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺳﺎده ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪ ،اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎ ،ﻣﻬﻠﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ و
ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ روی ﭘﺮوژهﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﺮﻟﻮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﻟﻮ ،ﮐﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺮﻟﻮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرتﻫﺎ» ،ﮐﺎرت ﻟﯿﻨﮏ« ﯾﺎ » «link cardﻧﺎم
دارد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎرتﻫﺎی ﻟﯿﻨﮏ ،ﻟﯿﻨﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺎﻧﻨﺪ دراپ ﺑﺎﮐﺲ،ﮔﻮﮔﻞ

داﮐﺲ و ﯾﻮﺗﯿﻮب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻟﯿﻨﮏ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرتﻫﺎ» ،ﮐﺎرتﻫﺎی آﯾﻨﻪای« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرتﻫﺎ را در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮕﺎم ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺗﻐﺮی در
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرتﻫﺎی آﯾﻨﻪای در ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺤﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،آن ﺗﻐﺮات در ﺻﻔﺤﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺎرتﻫﺎی آﯾﻨﻪای دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻐﺮات را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ در

ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻐﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

»ﻣﺎﯾﮑﻞ ﭘﺮاﯾﻮر« ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺗﺮﻟﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ
دارد و ﺑﺎ ﺗﻐﺮات ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎ و ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،از
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

