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التطبیق

المخططات األساسیة

PivotTable أداة طریقة العرض: راجع البیانات دون الحاجة إلى

خطوط المؤشرات: البیانات بشكل مرئي في خلیة واحدة كمعاینة

الجداول المحوریة: مجموعات البیانات الكبیرة

التوسیع والطي:  تنظیم األعمال بسرعة

 
المخططات البیانیة الموصى بھا: تصفح بالتمریر عبر قائمة توصیات المخططات بناًء على البیانات الحالیة

 
أنواع المخططات الجدیدة (المخططات الحلقیة والخرائط ثنائیة األبعاد والمزید): اختر من بین المزید من خیارات مؤثرات عرض البیانات

Power Pivot: أنشئ نماذج البیانات المتطورة

التعبئة السریعة: التعبئة التلقائیة للبیانات عند استشعار األنماط (مثل األسماء األولى واألخیرة)

الخرائط ثالثیة األبعاد: حول البیانات إلى خرائط عالیة التفاصیل

 
التألیف المشترك في الوقت الفعلي: اعرض جدول البیانات نفسھ مع الزمالء في

Excel 2019 قم بالتحریر على أي جھاز عبر متصفح الویب، حتى لو لم یتم تثبیت :Excel Online

PDF حفظ المستندات بصیغة :PDF

تحریر الصور: إمكانیة اقتصاص وتنسیق وإنشاء تأثیرات في واجھة لقطة شاشة جدیدة

التألیف المشترك في الوقت الفعلي: اعرض نفسھ وعدلھ مع الزمالء في الوقت 1

البحث الذكي: الوصول إلى التعریفات وعملیات البحث على الویب ذات الصلة ألي كلمة أو عبارة، وغیر ذلك الكثیر

PDF استیراد ومراجعة مستندات :PDF استیراد

المترجم:  ترجمة 60 لغة في Word أو Excel أو PowerPoint — حتى على الصور

مساعد كتابة السیرة الذاتیة: یوفر اإللھام للمساعدة في صیاغة سیرتك الذاتیة

@اإلشارات: قم باإلشارة إلى الزمالء في المستندات التي یحتاجون للبحث فیھا بالضبط

Word 2019 قم بالتحریر على أي جھاز عبر متصفح الویب، حتى لو لم یتم تثبیت :Word Online

التحریر الداخلي: تحریر الفیدیو المدمج وتكوین الرسوم المتحركة في الشرائح

العرض والمشاركة: یمكنك المشاركة عبر السحابة أو النشر على اإلنترنت أو تحمیلھا في ملف فیدیو2

التحویل التدریجي والتكبیر: استخدم تحوالت جدیدة إلنشاء مظھر الحركة أو تبدیل تركیز الشریحة

طریقة عرض مقدم العرض: إمكانیة مشاھدة المالحظات وسھولة الوصول إلى األدوات أثناء التقدیم

 
إزالة الخلفیة: حدد الصورة وانقر حولھا الختیار ما ترید إزالتھ بسھولة

التألیف المشترك في الوقت الفعلي: اعرض العرض التقدیمي نفسھ مع الزمالء في الوقت الحقیقي

PowerPoint 2019 قم بالتحریر على أي جھاز عبر متصفح الویب، حتى إذا لم یتم تثبیت  :PowerPoint Online

MailTips: احصل على تنبیھات ألخطاء البرید الشائعة (مثل، الرد على الجمیع بدون قصد)

الخطوات السریعة: قم بالتشغیل التلقائي للمھام الشائعة أو المتكررة

الرابط االجتماعي: عرض اتصال الزمالء ومعلومات جداولھم الزمنیة

المناطق الزمنیة: إمكانیة إضافة أو إزالة أو تغییر المناطق الزمنیة

صندوق الوارد المركز: دع Outlook یحدد أولویات بریدك اإللكتروني تلقائیًا

@اإلشارات: قم باإلشارة إلى الزمالء في المستندات التي یحتاجون للبحث فیھا بالضبط

 
2OneDrive أضف روابط أو مرفقات إلى الملفات في :Modern attachments میزة

دعم المصادقة أحادیة العامل: اختر تسجیل الدخول اآلمن والبسیط

دعم المصادقة متعددة العوامل: عزز األمن مع توجیھات تسجیل دخول قابلة للتخصیص

تحدیثات األمان: تصحیحات األمان المجدولة وعالیة االستجابة لحمایة محدثة

 
الدعم السحابي عبر OneDrive: دعم على مدار الساعة
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.OneDrive عبر اإلنترنت أو SharePoint حفظ الملف في Word 2019 1 یتطلب التألیف المشترك في الوقت نفسھ في

.SharePoint أو OneDrive for Business أو OneDrive تتطلب Office 2019 2 مشاركة الملفات على الحلول السحابیة لـ


