ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی  Notionو Airtable؛ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﮐﺪام اﺳﺖ؟
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮاﻣﯿﺮ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۳۰ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﻫﯿﺎﻫﻮی اﻣﺮوزی ،اﺑﺰارﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژهی ﻣﺎژوﻻر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﺎﻧﻨﺪ Coda، Roam
 Research، Notionو  Airtableاز ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ
ﺳﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزار را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ Notion ،و  Airtableاز ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ و ﮐﺪام ﯾﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
 Notionﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ  Evernoteدارد و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻐﺰ دوم روی آن ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﮐﺮد.
 Airtableروﯾﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس
ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﻮﮔﻞ  Sheetsﺷﺒﺎﻫﺖ دارد اﻣﺎ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی آﺳﺎنﺗﺮی
دارد و اﻧﻌﻄﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﺟﺰﺋﯿﺎت دو ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪ دﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮی ﻣﯿﺎن ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ ﯾﮏ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺮاس ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﺳﺮوﯾﺲ  Notionروی ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی  ،iOSاﻧﺪروﯾﺪ ،وﯾﻨﺪوز و ﻣﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺴﺨﻪی ﺗﺤﺖ وب
در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آن ﮐﻤﯽ ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اراﺋﻪی
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ وب ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﺎراﯾﯽ اپ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ

ﻣﯽﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دﺷﻮاری ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ ﻋﻼﻗﻪی
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ Airtable .ﻧﯿﺰ ﺑﺮای  iOSو اﻧﺪروﯾﺪ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ اﻣﺎ از ﻧﺴﺨﻪی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

ﺑﺮای دﺳﮑﺘﺎپ ﺑﻬﺮه ﻧﻤﯽﺑﺮد و ﮐﺎرﺑﺮان وﯾﻨﺪوز و ﻣﮏ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﺴﺨﻪی ﺗﺤﺖ وب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی
ﻫﺮ دو ﺳﺮوﯾﺲ  Notionو  Airtableاﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﮐﺎر ) (Workspaceرا در اﺑﺘﺪا ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ روﯾﮑﺮد ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در  Notionﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﮐﺎری ،اﻗﺪام ﺑﻪ
اﻓﺰودن ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ آن ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻨﻞ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﯿﺶﻓﺮض ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻓﻀﺎی ﮐﺎری اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﻔﺤﺎت
ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﺷﺪه را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

در  Airtableاﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﮐﺎرﺑﺮی از ﭘﻨﻞ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ وﺟﻮد دارد .اﺑﺘﺪا ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ
) Baseﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ در  (Notionو اﻓﺰودن دادهﻫﺎ ﺑﻪ آن اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف  ،Notionدر ﺳﺮوﯾﺲ

 Airtableﻣﯽﺗﻮان ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎی دﻟﺨﻮاه را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﻧﺤﻮهی ﮐﺎر
در ﻣﺤﯿﻂ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ  Sheetsو اﮐﺴﻞ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ دارد.

ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه و ﺳﺎﺧﺖ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد و ﻧﺒﺎﯾﺪ
 Notionو  Airtableرا ﺑﺎ ﯾﮏ اﺑﺰار ﯾﺎدداﺷﺖﺑﺮداری ﺳﺎده اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺖ.

ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ
ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺎژوﻻر دارﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ

در ﻫﺮ دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی  Notionو  Airtableاﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎ از ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺮف زﻣﺎن و اﻧﺮژی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ از ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی آﻣﺎده
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﮔﺎﻟﺮی ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی  Notionﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮدی را درون ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﭘﯿﺶﻓﺮض ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪی
ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎنﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی آﻣﺎده در  Notionﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ،وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ ،ردﯾﺎب ﻋﺎدتﻫﺎ ،ردﯾﺎب اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و
ﻏﯿﺮه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 Airtableﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ از رﻗﺎﺑﺖ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺻﺪﻫﺎ ﻗﺎﻟﺐ آﻣﺎده در دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ردﯾﺎب ﭘﺮوژه ،ردﯾﺎب ﺑﺎگﻫﺎ،
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ
 Notionﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺗﻄﺎﺑﻖﭘﺬﯾﺮی و اﻧﻌﻄﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  Airtableدارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺗﻐﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻦ و رﻧﮓ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ،اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ اپ Figma ،و  InVisionرا ﻫﻢ دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده دوﺑﺎره از دادهﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﯾﺠﺎد

ﮐﺮد .ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وﯾﺠﺖﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب و ﻫﻮا ،ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﻮار ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی
ﻣﺘﻨﻮع ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ اﯾﻤﻮﺟﯽﻫﺎ ،وﯾﺠﺖﻫﺎ و ﺑﻨﺮﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ.

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ Airtable ،روی ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻮر ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﺮ ﺳﺘﻮن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻦ ،ﭼﮏﺑﺎﮐﺲ ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﻋﺖ اﺧﺘﺼﺎص داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺼﺮی از ﮐﺪ رﻧﮕﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Airtableﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽﺗﻮان اﻣﻮری
ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺳﺎل ﺗﻮﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﯿﺎمﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﮐﺮد .ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اپﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻫﻢ
ﺑﻬﺘﺮ از  Notionﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Jira، Miroو  AirFlowﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه
 Notionو  Airtableﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژهی ﺧﻮد در ﺣﺎل ﮐﺴﺐ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻣﯿﺎن
ﺗﯿﻢﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه را ﺑﻪ ﻓﻀﺎی

ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد  Importﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺟﺰﺋﯿﺎت و اﻣﻮر دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﭘﺮوژهی ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ دﻫﻨﺪ .در
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎ در  Notionﻣﯽﺗﻮان ﻧﻈﺮ ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺳﺎﻋﺖ و ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﭘﺮوژه
اﺧﺘﺼﺎص داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮوژﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﻢﻻﯾﻦ ،ﺗﻘﻮﯾﻢ ،ﻟﯿﺴﺖ و … وﺟﻮد دارد.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎ در  Airtableﻧﯿﺰ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ  Notionدارد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﺑﺰارﻫﺎی
اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪی اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﭘﺮوژه را از در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه ﺗﻐﺮ داد ،ﭘﯿﺎﻣﯽ در ﯾﮏ
ﮐﺎﻧﺎل ﺧﺎص در ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Slackارﺳﺎل ﺷﻮد.

ﻗﯿﻤﺖ
 Notionﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺮای
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن دﻋﻮت ﮐﺮدن  ۵ﮐﺎرﺑﺮ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای دﻋﻮت ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ ۵
دﻻر ﺑﻪ ازای ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ  Airtableﻣﺒﻠﻎ  ۱۰دﻻر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ
ﮐﺎرﺑﺮ در ﻣﺎه را درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺟﻤﻠﻪ  ۵ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی
ﺑﺮای ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﻧﻮع اﺑﺰار اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻬﺒﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن  Notionﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻃﺮحﻫﺎی راﯾﮕﺎن را ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 Airtableﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ درون ﺧﻮد ﺟﺎی داده
اﺳﺖ اﻣﺎ راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ  Notionﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪی ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﺑﺮای ﺗﯿﻢﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪی ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ.

Airtable

ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن
ﺳﺎزﻧﺪهFormagrid :

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ iOS :و اﻧﺪروﯾﺪ
ﺣﺠﻢ ۲۶ / ۵۲ :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
داﻧﻠﻮد

Notion

ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن
ﺳﺎزﻧﺪه.Notion Labs, Inc :
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ iOS :و اﻧﺪروﯾﺪ
ﺣﺠﻢ ۳۶ / ۴۰ :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
داﻧﻠﻮد

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

