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پنج فناوری برتر حسابداری در سال 2010

-1توییتر

رشد شتابان توییتر شگفتانگیز است و انتظار میرود باتوجه به

گرایش نســل جوانتر به این رسانهی اجتماعی و این كه میتوانند
در آن بــرای خود یك نام برگزینند ،این رشــد به صورت تصاعدی
ادامــه یابد .با آغاز به كار توییتر و فیس بوك باید در ســال 2010
منتظر حضور مؤسسات حسابداری بیشتری در رسانههای اجتماعی
باشید.

 -2بازار شركت نرمافزاری اینتوئیت

این شــركت ،تولیدكنندهی نرمافزار كوئیك بوكس برای كسب و كارهای

كوچك اســت .در سال  ،2010باید منتظر نقش مشــاوران نرمافزار كوئیك
بوكس برای آغاز تغییرات در بازار این شركت نرمافزاری باشید .این مشاوران
مجبــور خواهند بود در رابطه با كاربردهایی از ایــن نرمافزار كه كار را برای
كاربران تجاری آن كارآمدتر میكند ،متخصصتر شوند .در این زمینه كارهای
بزرگی در حال انجام است و انتظار میرود در سال  2010اجرایی شود.

32

دانستنيها

 .3پیشرفت تلفن همراه

امكانات حســابداری بیشتر و افزایش اســتفاده از گوشیهای هوشمند در راه

اســت .این امكانات با نصب نسخهی تلفن همراه نرمافزار كوئیك بوكس یا سایر
نرمافزارها بر روی گوشــیهایمان ،برای ما فراهم خواهند شــد .دنیا به ســوی
استفادهی هرچه بیشتر از تلفن همراه در حال حركت است ،به ویژه از زمانی كه
نرمافزارها كوچكتر و قابلحملتر میشوند .منتظر باشید تا در آینده ببینید كه
از راه هوا میتوانید به مدارك و گزارشها دسترسی داشته باشید.

 -4درگاههــا در برابر معماری كاربردی ســامانههای
رایانهای ()SAA
تارنماها در حال تغییرات هستند و انتظار میرود این تغییرات در سال

و دسترســی آنان به اســناد و مدارك استفاده میشــد ،اما با حركت به
ســوی معماری كاربردی سامانههای رایانهای ( )SAAو گزینههای برخط،
انتظار میرود تارنماهای حسابداری مانند صفحات جاسازیشده در توییتر
و بالگها پویاتر شــوند و از سبكهای مرســوم كه مانند تابلوی اعالنات
هســتند فاصله بگیرند .در آینده برای مراجعه به تارنمای یك حســابدار
كه صفحات آن با رســانههای اجتماعی تغذیه نمیشود ،انگیزهی كمتری
وجود خواهد داشت.

 .5کالد

محاســبهی کالد یا محاســبه ی اینترنتی ،خدماتی از طریق اینترنت اســت كه

بهوســیلهی آن ،منابع ،نرمافزارها و اطالعات به اشتراكگذاشــته شده برای رایانهها
و ســایر دستگاهها ،به محض درخواســت ،مانند خدمات عمومی ،در اختیار گذاشته
میشوند .در سال  2010چشــمانتظار دو اتفاق در زمینهی محاسبهی کالد باشید.
نخســت ،رشد ارائه و اســتفاده از این خدمات به دلیل صرفهجویی در تمام مخارج
مرتبط با فناوری اطالعات اســت .و دوم ،واكنش ناگزیر در برابر آن است .در آینده،
موارد بســیاری از دادههای از دسترفته ،به ســرقترفته و خرابشده وجود خواهد
داشت و مردم به هم میگویند" :بهت گفتم اینجوری میشه! ".
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 2010آشكار شوند .در گذشته از درگاهها برای ورود مشتریان به تارنماها

