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مهاجرت سازمانها از اسکایپ سازمانی به محصول
جدید مایکروسافتTeams :
 Skype for Business Onlineیا اسکایپ سازمانی آنالین ،در سال
 ۲۰۱۵برای کاربران عرضه شد .کاربران اسکایپ سازمانی معموال ً
کسبوکارها هستند و برای سالها ،استفاده از اسکایپ سازمانی این
امکان را به سازمانها میداد که حداکثر  ۲۵۰نفر را به جلسات آنالین
اضافه کنند .همچنین این پلتفرم امکان کنترل و مدیریت حساب
کارمندان را فراهم میکرد و کاربران میتوانستند با استفاده از آن از
برنامههای آفیس خود به صورت یکپارچه با اسکایپ استفاده کنند.
به نظر میرسد زمان خداحافظی با این پلتفرم سازمانی محبوب نزدیک
است .در سهشنبهی هفته گذشته ،شرکت مایکروسافت اعالم کرد که
بهزودی قصد دارد اسکایپ سازمانی آنالین را از دسترس خارج کند.
در آخرین بیانیهی شرکت مایکروسافت ،اعالم شده است که اسکایپ
سازمانی آنالین تنها تا  ۳۱جوالی در دسترس خواهد بود و تا این بازه
شرکتها میتوانند به پلتفرم مایکروسافت  Teamsنقلمکان کنند.
این پلتفرم ،جایگزین پیشنهادی مایکروسافت برای کسبوکارهایی
است که تعامالت خود را بر پای ه اسکایپ سازمانی آنالین بنا کردهاند.
مایکروسافت برای راحتی مهاجرت سازمانها به مایکروسافت
 ،Teamsاجازهی انتقال حسابهای کاربری پریمیوم یا ویژه را از
اسکایپ سازمانی به این پلتفرم صادر کرده است؛ عالوه بر این ،امکان
بهروزرسانی مستقیم پلتفرم اسکایپ سازمانی آنالین به مایکروسافت
 Teamsفراهم شده است .البته این بهروزرسانی به مرور برای کاربران
مختلف فعال خواهد شد.

امکان انجام پرداختهای برونمرزی از طریق
شماره تلفن همراه در سنگاپور و تایلند
سنگاپور و تایلند بهمنظور آسان کردن فرایند پرداختهای برونمرزی،
توافقنامهای دوجانبه را منعقد کردهاند که کاربران هر دو کشور را قادر
میسازد تا وجه را با استفاده از شماره تلفن گیرنده انتقال دهند .این
پیمان از سیستمهای پرداخت همتا به همتای کشور مربوطه بهره
میبرد .به لطف این مشارکت جدید ،کاربران پلتفرمهای PayNow
سنگاپور و  PromptPayتایلند میتوانند با استفاده از شماره تلفن
همراه ،مبالغی تا ( SG ۱۰۰۰معادل  ۷۵۳دالر) و ۲۵۰۰۰ THB
(معادل  ۷۹۳دالر) را تنها در عرض چند دقیقه انتقال دهند.
بر اساس بیانیهی مشترک منتشر شده توسط اداره پول سنگاپور
( )MASو بانک تایلند ( ،)BOTاین نوع معامله که برای اولینبار در
جهان صورت گرفته است ،حاصل «سالها همکاری گسترده» بین
بانکهای مرکزی دو کشور است.
این سرویس مشابه روش انتقال  PayNowو  PromptPayعمل
میکند .به این صورت که فرستندگان با استفاده از برنامههای
بانکداری یا پرداخت تلفن همراه خود ،انتقال همتا به همتای وجوه
را انجام میدهند؛ بنابراین ،مشتریان بانکهای شرکتکننده تنها با
داشتن شماره تلفن همراه و بدون نیاز به ارائهی اطالعاتی نظیر نام
کامل گیرنده یا حساب بانکی ،قادر به انجام پرداختهای برونمرزی
هستند .این نوع معاملهی دیجیتالی جدید همچنان در حال گسترش
است و بهزودی بانکهای بیشتری را شامل میشود.
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مروری بر گزارش چابکی کسبوکار
در سال ۲۰۲۰

ورود تاکسیهای تمام خودران بایدو
به خیابانهای پکن
شرکت بایدو اعالم کرده است که سرویس تاکسی خودران و
کامال ً بدون رانندهی این شرکت از تاریخ دوم می در خیابانهای
پکن سرویسدهی خواهد کرد .این سرویس که Apollo Go
نام دارد ،ابتدا در پارک «شوگنگ» (یکی از مکانهای بازیهای
المپیک زمستانی  ۲۰۲۲پکن) ،در دسترس مسافران خواهد بود و
به کمک آن ،مسافران میتوانند بین سالنهای ورزشی ،ادارات،
کافیشاپها و هتلها سفر کنند و در طول بازیهای المپیک نیز
برای جابهجایی ورزشکاران و کارکنان در دسترس خواهد بود.
با استفاده از اپلیکیشن  ،Apollo Goمسافران میتوانند یک تاکسی
خودران را در مجاورت محل سکونت خود فرابخوانند .پس از رسیدن
ماشین ،ابتدا کاربر باید کد  QRو کد سالمت را روی ماشین اسکن
کند و در صورت تایید هویت و عدم ابتال به کرونا ،درهای خودرو باز
میشوند .در نهایت زمانی که مسافر سوار شد« ،دکمهی شروع
سفر» را انتخاب میکند تا خودرو شروع به حرکت کند.
این شرکت تأکید کرده است که سیستم قبل از شروع سفر ،از
بسته شدن کمربندهای ایمنی و بسته شدن درها اطمینان کسب
میکند و اپراتورهای انسانی نیز در شرایط اضطراری قادر خواهند
بود از راه دور به تاکسیهای خودران دسترسی داشته باشند.
به گفتهی این شرکت ،از اکتبر سال گذشته در مناطقی از پکن،
آزمایش خودروهای خودران با موفقیت انجام شده است.

شرکت ذهن چابک ،به عنوان یکی از شرکتهای فعال در حوزه
آموزش و مشاوره در زمینه تحول دیجیتال ،طراحی مدلهای نوآورانهی
کسبوکاری ،نوآوری باز و اقتصاد  ،APIبه تازگی سندی را در ارتباط
با چابکی کسبوکار در سال  ۲۰۲۰منتشر کرده است .این سند
اطالعات مختلفی را در ارتباط با تغییرات کسبوکارها در سال گذشته
و تاثیر کرونا بر روند رشد کسبوکارهای مختلف ارائه میکند .این سند
نشان میدهد که ﻣﯿﺰان ﺑﻠﻮغ ﮐﻠﯽ ﭼﺎﺑﮑﯽ کسبوکارها نسبت به سال
گذشته  ۸درصد افزایش داشته است.
برای تهیه این سند ۴۴۳ ،پاسخدهنده از  ۳۵۹سازمان مختلف در
سراسر دنیا ،در نظرسنجی «گزارش چابکی کسبوکار سال »۲۰۲۰
شرکت کردهاند .این پاسخدهندگان هم به پیشرفت خود در چابکی
کسبوکار و میزان بلوغ آن امتیاز دادند و هم نگرش و رویکردهای خود
در خصوص چالشها و موفقیتهایشان در مسیر چابکی را به اشتراک
گذاشتند.
گزارش چابکی کسبوکار سال  ۲۰۲۰که با همکاری شرکت مشاوره
مدیریت اکسنچر تهیه شده ،به مدیران و رهبران سازمانها در
صنایع مختلف کمک میکند تا تحول چابک و فرصتها و چالشهای
پیشروی آن را درک کنند .این گزارش نشان میدهد که تمرکز بر
چابکی کسبوکار باعث بهبود یافتن رضایت مشتری و کارکنان،
افزایش سرعت و کیفیت عرضه محصول ،موفقیت در بازارهای غیرقابل
پیشبینی و ارتقای تعامل و ارتباطات تیمی میشود .برای مطالعه متن
کامل این سند کافی است روی این لینک کلیک کنید.
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پادیوم ،یک بازارچه  APIو خدمات دیجیتال است که میکوشد با ارائه

شناسنامه

راستای توانمندسازی اکوسیستم دیجیتال ایران بردارد .این هفتهنامه

پست الکترونیکInfo@podium.ir :
تلفن تماس02189518989 :
نشانی :تهران ،پردیس ،پارک فناوری پردیس،
بلوار نوآوری  ،۱۲پالک ۱۲۳
کد پستی1654120840 :

خدمات و راهکارهای دیجیتال در محیطی شفاف و چابک ،گامی در
با هدف توسعه گفتمان دیجیتال و بانکداری باز منتشر میشود.
کلیه حقوق این خبرنامه متعلق به کسبوکار پادیوم است.
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