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امروزه، تلفنهــای هوشــمند و کامپیوترهای لوحی1 به جز در 
مورد کســانی که از فناوری فرار می کنند، در زمره بخشــهای 
جدایی ناپذیر زندگی روزمره حسابداران رسمی تبدیل شده اند و 
کیفیت برنامه های کاربردی موجود برای دســتگاه های همراه، 
نقش به سزایی در این پیشــرفت داشته است. در این مطلب، 
پنــج برنامه کاربــردی را به شــما معرفی خواهیم کــرد که به 
حسابداران رســمی کمک می کند تا از دستگاه های همراه شان 

به صورت مفیدتری استفاده کنند.

دراپ باکس امکانی برای به اشتراک گذاری مدارک
دراپ باکــس (Dropbox) کمــک کــرد تا مجموعــه ای از 

نرم افزارهای کاربردی به اشتراک گذاری مدارک، مانند گوگل 
درایــو (Google Drive)، مایکروســافت وان درایو 
شـــوگـــرسینــــک  و   (Microsoft OneDrive)

(SugarSync)، به صورت گروهی تعریف شوند. هنگامی 

کــه یک کاربــر مدرکــی را در دراپ باکس یا یکــی دیگر از 
برنامه های به اشتراک گذاری مدارک در کامپیوتر خود ذخیره 
می کند، آن مدرک در هر دستگاهی که همان برنامه روی آن 
نصب شده باشد، دسترس پذیر، مشاهده پذیر و به روزرساندنی 
می شود؛ چرا که این برنامه این توان را دارد تا مدارک قرارگرفته 
در پرونده به اشــتراک گذاری را در محــل امنی در فضای ابری 
به طور خودکار هم زمان ســازی  کند. به این ترتیب، آن مدارک 
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در هــر جایــی و هر زمانی به وســیله هر دســتگاهی که به آن 
فضای ابری دســترس داشته باشد، دســترس پذیر می شوند. 
از طرفی، مــدارک و پرونده ها را می توان بــا دیگر کاربران به 
اشــتراک گذاشــت و از اینرو، ایــن برنامه ابــزاری عالی برای 
همکاری گروهی اســت. برنامه های به اشتراک گذاری مدارک 
یکی از روشهای آسان برای پشــتیبان گیری از داده های مهم 

روی فضای ابری است. 
با وجود مزایایی که برشــمردیم، حســابداران رســمی باید در 
خصوص نوع اطالعاتی که در این برنامه ها به اشتراک می گذارند، 
دقت الزم را نیز داشته باشند. خط مشی های دسترسی به محتوا 
به کارکنان ارائه دهنده خدمات اشــتراک گذاری پرونده این اجازه 
را می دهد که اطالعات پرونده ها را مشــاهده کنند. حســابداران 
رســمی باید پیش از اســتفاده از دراپ باکس یا دیگر برنامه های 
مشــابه برای ذخیره ســازی مدارکــی که دربرگیرنــده اطالعات 

محرمانه صاحب کار است، این مسئله را در نظر بگیرند. 

سازماندهی امور با استفاده از اورنوت
 (Microsoft مانند مایکروسافت وان نوت (Evernote) اورنوت
(OneNote، کوئیپ (Quip) و اسپینگ پد (Spingpad)، یکی 

از برنامه های یادداشت برداری است. اورنوت امکان یادداشت برداری 
سریع روی دســتگاه های همراه یا مشــاهده یادداشتهای ایجادشده 
روی رایانــه یا کامپیوتر کیفی2 را می دهد. این برنامه، یادداشــتها و 
اطالعات را در فضای ابری و دیگر دستگاه ها هم زمان سازی می کند. 
همچنین به جز متن، امکان استفاده از پیوند اینترنتی، جدولها و غیره 
نیز وجود دارد. یادداشتها را می توانید به صورت خصوصی و شخصی 
نگه دارید یا با دیگران به اشــتراک بگذارید. به این ترتیب، این برنامه 
امکان ایجاد هر چیزی، از یادداشت برداری در یک جلسه مهم گرفته 
تا فهرست خرید خواربار برای به اشتراک گذاری با کل اعضای خانواده 

را فراهم می کند. 

سفارشی سازی تیترهای خبری با استفاده از فلیپ بورد
فلیپ بــورد (Flipboard) در میــان برنامه هــای کاربــردی 
گرداوری خبر که محتواهای خبری را از منابع مختلف و براساس 
عالقه کاربران جمع کرده و در قالبی زیبا با قابلیت جست وجوی 
آســان ارائه می دهند، یکی از بهترینهاست. این برنامه آخرین 

اخبار و اطالعات را در یک قالب واحد جمع آوری و ارائه می کند. 
کاربران می توانند به تقریب تمامی محتواهای خبری مورد عالقه 

خود را به وسیله برنامه ای کاربردی مشاهده کنند. 

اطالع از بهترین پرونده صوتی دیجیتال با استفاده از استیچر
استیچر (Stitcher)، برنامه کاربردی ارزشمندی مخصوص 
پرونده هــای صوتی دیجیتال اســت که کاربــران را از آخرین 
اطالعات و اخبــار فــوری آگاه می کند. این برنامــه به همان 
روشــی که برنامه های گردآوری خبر، متن و تصویر و ویدیو را 
جمع آوری و ارائه می کننــد، محتواهای صوتی را جمع آوری و 
ارائه می کند. اســتیچر مانند یک ایستگاه رادیویی اختصاصی، 
محتــوای مورد نظر کاربر نهایی را پخــش می کند. کاربران در 
هنگام رفت وآمدهای روزانه یا حتی به هنگام ورزش، می توانند 

همیشه از آخرین اخبار مطلع شوند. 

نگهداری اطالعات سفر در برنامه تریپ آی تی
تریپ  آی تی (TripIt) یکــی از برنامه های کاربردی عالی در 
میان برنامه های کاربردی مرتبط با ســفر است. وقتی کاربری 
می خواهد امور ذخیره ســازی جا برای سفر را انجام  دهد، ابتدا 
باید یک نســخه از نامه الکترونیکی تأییدیه را به تریپ آی تی 
ارســال کند. تریپ آی تی برنامه های ســفر را جمع آوری کرده 
و آنهــا را در قالــب یــک برنامه ســفر مختصر مفیــد و خوانا 
ســازماندهی می کند که از هر دستگاه هوشــمندی یا به وسیله 
مرکــز اطالع رســانی اینترنتی تریپ  آی تی، مشاهده شــدنی و 
مدیریت شــدنی اســت. به این ترتیب با استفاده از این برنامه، 
کاربران شــماره تأییدیه، آدرسها، شــماره تلفنها و زمان ورود 
به محل اقامت را روی دســتگاه هوشمندشان خواهند داشت. 
این برنامه تأخیر یا لغو پرواز و دیگر هشــدارهای سفر را نیز به 

کاربران اطالع می دهد. 

پانوشتها:
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