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امکانات جدید Salesforce
برای سرویسهای ابری پشتیبانی مشتریان

به روز رسانیهای جدید ادوبی
برای بهبود سرویس مدیریت تجربه ابری
شرکت ادوبی به تازگی قابلیتهای جدیدی را به سرویس ابری مدیریت
تجربه ادوبی ( )AEMاضافه کرده است .بهروزرسانیهای جدید شامل
قابلیتهای اتوماسیون محتوای مبتنی بر ابر خالقیت ادوبی است.
این ویژگی جدید به بازاریابها و طراحان اجازه میدهد با استفاده از
قابلیتهای سرویس ابر خالقیت فتوشاپ و الیت روم (،)Lightroom
فرایند تولید محتوای دیجیتالی خود را خودکار کنند .برای مثال،
بازاریابها هنگام طراحی یک کمپین میتوانند محتوا را بارگذاری کنند و
سیستم به طور خودکار پسزمینه را حذف و عکسها را اصالح میکند.
همچنین ادوبی قصد دارد از طریق سیستم مدیریت تجربه ،کاربردهای
موتور هوش مصنوعی خود یعنی  Senseiرا گسترش دهد .این
شرکت اعالم کرده است که قابلیتهای جدید هوش مصنوعی ،ایجاد
فرادادههایی مانند جزییات رنگ را آسانتر میکند .قابلیت جدید تگ
هوشمند به شرکتها اجازه میدهد کلمات کلیدی و تگها را به طور
خودکار از اسناد شرکت استخراج کنند.
همچنین ادوبی در حال ارائه یک محصول جدید مبتنی بر قالبهای
آماده است که به بازاریابها کمک میکند یک کمپین وب را در عرض
چند روز (به جای چند ماه) و بدون پشتیبانی بخش فنی و  ITطراحی
کنند.
بوکارهای
از قرار معلوم ،استراتژی رشد ادوبی بر بهبود تجربهها و کس 
دیجیتالی تمرکز دارد.

با شروع فرآیند واکسیناسیون در سراسر جهان ،بسیاری از افراد
آماده هستند روند عادی زندگی را از سر بگیرند .بنابراین نیاز افراد به
کمک مراکز ارائهکننده خدمات مشتریان و خدمات میدانی ،افزایش
قابلتوجهی خواهد داشت.
در همین راستا ،شرکت  Salesforceاعالم کرده است که برای پاسخ
به نیازهای مشتریان پس از دوران همهگیری بیماری کرونا ،قصد دارد
سرویسهای ابری خود را بهروزرسانی کند.
در این بهروزرسانی جدید ،سازمانها میتوانند از چتباتهای ساخته
شده توسط  Salesforceبرای کمکرسانی مجازی به مشتریان
استفاده کنند .چتباتها مجهز به هوش مصنوعی هستند و به حل
سریع مشکالت و پاسخ به سوالهای معمول در حوزههایی مانند
خدمات پس از فروش یک کاال ،رزرو بلیط هواپیما و  ...کمک میکنند
و امکان ارتباط بهتر با مشتریان و کاربران را برای شرکتها و سازمانها
فراهم میکنند.
قابلیت «دستیار از راه دور تصویری» نیز به انجام عملیات مختلفی
مانند درست کردن آسانسورها یا تابلوهای برق دارای مشکل به صورت
از راه دور ،کمک میکند .این سرویس به تکنیسینها و متخصصان
اجازه میدهد برای پشتیبانی یک مشکل ،بتوانند از راه دور مشکل
را بررسی کنند و به این ترتیب ،نیاز به حضور فیزیکی برای تعمیر و
پشتیبانی به حداقل میرسد.
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پیشبینیهای بسیار دقیق هوا توسط ابررایانه
میلیارد دالری
سازمان  ،Met Officeسرویس ملی هواشناسی انگلستان ،با
همکاری مایکروسافت در حال سرمایهگذاری بر روی یک ابررایانه
میلیارد دالری برای بهبود دقت در پیشبینی هوا و مدلسازی
تغییرات آبوهوایی است .این ابررایانه که در جوالی سال ۲۰۲۲
عملیاتی میشود ،در لیست  ۲۵ابررایانه برتر جهان قرار خواهد
گرفت و انتظار میرود یکی از پیشرفتهترین دستگاههای اختصاص
یافته به آبوهوا باشد.
این سیستم ترکیبی با داشتن  ۱.۵میلیون هسته پردازنده ،AMD
قادر به انجام  ۶۰کوادریلیون محاسبات در ثانیه و ذخیرهسازی و
پردازش  ۴اگزابایت داده خواهد بود .پنی اندرسبی ،مدیر اجرایی
 ،Met Officeگفت« :این یک توانایی منحصربهفرد خواهد بود که
نه تنها  ،Met Officeبلکه انگلستان را در خط مقدم مدلسازی
محیط و محاسبات با عملکرد باال ،حفظ خواهد کرد».

امکان حضور شرکتهای ایرانی در بزرگترین
نشست فناوری اروپا
نشست  Software Daysیکی از مهمترین نشستهای مرتبط با
فناوری اطالعات و نرمافزار است که هر دو سال یکبار ،در شهر وین
در کشور اتریش برگزار میشود .بسیاری از متخصصان عقیده دارند
این نشست بزرگترین نشست فناوری در اروپا به حساب میآید و در
اواخر اردیبهشت ماه امسال ،ششمین دوره از آن با حضور شرکتهای
مختلف فناوری در جهان شروع خواهد شد .به دلیل همهگیری ویروس
کرونا ،امسال این نشست به شکل آنالین برپا میشود و شرکتهای
ایرانی نیز میتوانند در این نشست حضور داشته باشند.
حضور رایگان شرکتهای ایرانی ،پس از انجام مذاکرات و بررسیهای
مختلف با «شبکه کسبوکار اروپا» و حمایت سازمانهای داخلی
مانند «معاونت علمی و فناوری» و «ستاد اقتصاد دیجیتال و
هوشمندسازی» امکانپذیر شده است .همچنین یک شرکت فعال در
حوزهی توسعه صادرات ،وظیفه آمادهسازی شرکتهای ایرانی و عملی
کردن حضور رایگان آنها را بر عهده گرفته است.

ی هوا در کوتاهمدت و در
این ابررایانه جدید ،برای پیشبین 
مقیاس محلی و شبیهسازیهای پیچیده جهت آمادگی اضطراری
برای طوفانهای شدید ،سیل و برف بهکار گرفته خواهد شد .از
کاربردهای دیگر این ابررایانه ،بهبود برنامهریزی ریسک در طراحی
شهرها و افزایش ایمنی در صنعت هواپیمایی است .انتظار میرود
که این سرمایهگذاری در طول عمر ده ساله خود ،بالغ بر  ۱۳میلیارد
پوند ( ۱۸میلیارد دالر) منافع مالی داشته باشد.

در نشست  Software Daysکه در تاریخهای  ۲۰تا  ۲۲اردیبهشت
برگزار میشود ،بیش از  ۲۰۰۰شرکت ،موسسه آموزشی و تحقیقاتی،
دانشگاه و سرمایهگذار مختلف از تمام کشورهای جهان حضور خواهند
داشت .همچنین امکان استفاده از سخنرانیهای کلیدی و کارگاههای
تخصصی که توسط شرکتهای معتبری مانند Ericson, Linkedin,
 SAAB, Amazonو  ...برگزار خواهد شد نیز وجود دارد.
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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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