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استخدام هذا الدليل
يوفر هذا الدليل معلومات عامة حول الخدمات والتقنيات الأساسية المضمنة في عرض خدمة
" "Microsoft Teamsالتجريبي المؤقت والتي يمكن الحصول عليها عن طريق إحدى شركاء مايكروسوفت
المزودين للحلول السحابية (.)CSP

نبذة عامة
يتيح هذا العرض التجريبي ،عن طريق شركاء مايكروسوفت  ،CSPلمدة  6أشهر إتاحة الفرصة لمختلف
المؤسسات في جميع القطاعات (الغير تعليمية) لتجربة فرق  . (Teams) Microsoftبحيث يمكن للعملاء الجدد
أو عملاء  Exchange Onlineأو عملاء  Office 365 Businessتجربة  Teamsكمركز للتعاون يجمع الدردشة
والاجتماعات من مكان واحد .انظر أدناه للحصول على تفاصيل هذا العرض التجريبي.

الأسئلة المتداولة
هل يجب على العميل الانتظار لمدة  6أشهر قبل تحويلها إلى تراخيص
مدفوعة الأجر؟
لا ،يمكن للمؤسسات أن تطلب من شريكها المختار (مايكروسوفت  )CSPمن تحويل تراخيص الإصدار التجريبي
إلى الإصدارات الرسمية المدفوعة في أي وقت.

هل سيتم تحويل الإصدار التجريبي تلقائيا إلى تراخيص مدفوعة بعد انتهاء
مدة العرض؟
لا ،تنتهي صلاحية التراخيص التجريبية بعد  6أشهر بدون رسوم تلقائية ،وحسب الاتفاق بين الشريك والعميل،
يمكن للشريك  CSPتحويل التجارب إلى تراخيص مدفوعة..
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تفاصيل العرض التجريبي
أي من الشركات الصغيرة والمتوسطة ،مؤهلة للحصول على الإصدار
التجريبي المجاني لمدة  6أشهر؟
•

المؤسسات الجديدة التي ليس لديها أوفيس  365حاليا

•

إكسشينج أون لاين خطة 1

•

إكسشينج أون لاين خطة 2

•

( Office 365 ProPlusتطبيقات  365الإنتاجية :وورد ،إكسل ،بوربوينت ،والتي تتضمن تيمز)

•

أوفيس  365للأعمال

•

المؤسسات التي لديها دايناميكس  365ولا يوجد لديها أوفيس 365

من هم العملاء غير المؤهلين لهذا العرض التجريبي؟
المؤسسات التعليمية والمدارس والجامعات غير مؤهلة لهذا الإصدار التجريبي ،حيث يمكنها استخدام
تراخيص أوفيس  A1 365المجاني.

كم عدد التراخيص التي يمكن شمولها في هذا العرض التجريبي؟
سيتم توفير الاشتراكات التجريبية لما يصل إلى  1000مستخدم لكل مؤسسة.

ما الذي يتضمنه هذا العرض التجريبي؟
يتضمن هذا الإصدار التجريبي لكل مستخدم ،كافة الخدمات الإضافية التالية والتي ستمكن المستخدمين من
تكامل التجربة لفرق  .Microsoftويشمل ذلك ما يلي:
•

الخدمات الأساسية لإكسشينج ()Exchange Foundation

•

خدمة فلوو ( )Flowلأوفيس  365خطة  ، 1لإعداد مهام سير العمل والأذونات اللازمة داخل التطبيقات

•

خدمة النماذج  ، Formsلإنشاء النماذج وتحريرها من داخل مايكروسوفت Teams

•

خدمة مايكروسوفت  ، Plannerلإنشاء الخطط لمتابعة المهمات المختلفة في العمل

•

مايكروسوفت السبورة البيضاء لعقد إجتماعات أكثر تفاعلية

•

فرق  ، Microsoft Teamsلعقد الاجتماعات و الدردشة للعمل بكفاءة عن بعد

•

أوفيس أون لاين ،للأدوات والبرامج الإنتاجية (أوفيس) عن طريق متصفح الانترنت

•

 PowerAppsلخطة  ، Office 365 1لإنشاء تطبيقات متخصصة مع بيانات متصلة  ،دون الضرورة إلى
خبرة برمجية سابقة.

•

خدمة  SharePointعلى الانترنت  ، Kioskلإنشاء مواقع ويب بدون  500MBلتخزين المعلومات

•

خدمة  ، Streamلتسجيل الاجتماعات و تخزينها على موقع الفيديو الخاص بك

•

خدمة  ، Swayلإنشاء محتوى تفاعلي وجذاب على الانترنت

•

خدمة  ، Yammerلإنشاء الشبكة الاجتماعية الخاصة بمكان عملك
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ما الذي لم يتم تضمينه في هذه الإصدار التجريبي؟
لن يتم دعم وظيفة التقويم في  Teamsإذا كانت جهة عملك لا تستخدم التقويم في  Exchange Onlineأو
إصدار معتمد من  + Exchange 2016( Exchange On-Premأو .)+ Exchange 2013

إلى متى يستمر الإصدار التجريبي؟
تستمر التجربة لمدة ستة ( )6أشهر من تاريخ بدئها من قبل شريك موفر الحلول السحابية ( .)CSPيتم تعقب
المدة من المستخدم الأول ،مما يعني أنه إذا تمت إضافة مستخدم إلى النسخة التجريبية التي تم بدئها قبل
خمسة أشهر ،سيكون لدى هذا المستخدم الجديد شهر واحد فقط من الاستخدام المجاني المتبقي.

متى يبدأ الإصدار التجريبي؟
تبدأ التجربة من تاريخ بدء الإصدار التجريبي لجهة العمل ( ،)Tenantوليس عندما يتم تعيين تراخيص
للمستخدمين.

ماذا يحدث لبيانات المستخدم عند انتهاء التجربة؟
عند انتهاء التجربة وإذا لم تتم ترقية المستخدم على الفور إلى اشتراك مدفوع يتضمن الفرق ،فلن يتم إزالة
بيانات المستخدم .فالمستخدم لا يزال موجودا في  Azure Active Directoryوتبقى كافة البيانات داخل
 .Teamsبمجرد تعيين ترخيص جديد للمستخدم لتمكين وظائف  Teamsمرة أخرى ،ستظل كافة المحتويات
موجودة .لمزيد من المعلومات ،راجع ترخيص  Office 365لـ Microsoft Teams
وإذا لم يكن لدى العميل اشتراكات نشطة مدفوعة أو تجريبية ،فسيتبع ُنهج الاحتفاظ بالبيانات العادية في
 .Office 365لمزيد من المعلومات ،راجع نظرة عامة على الاحتفاظ بالبيانات وحذفها وتدميرها في Office
365

ماذا لو احتاجت جهة العمل إلى نسخة تجريبية ل أكثر من  1000مستخدم؟
إذا كانت المؤسسة تحتاج إلى أكثر من  1000مقعد ،فعليها الوصول إلى شريكها ( )CSPلاستكشاف خيارات
الترخيص الإضافية الأخرى المتاحة ،بالإضافة إلى هذا العرض التجريبي الحالي والذي لا يمكن استخدامه لأكثر
من  1000مستخدم.
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