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Microsoft paljastaa Windowsin tulevaisuuden
Microsoft tarjoaa ensikatsauksen Windows 10 -käyttöjärjestelmään, jossa korostuvat parannetut yrityskäyttöominaisuudet ja avoin yhteistyö.

Microsoft esitteli tänään seuraavan Windows-käyttöjärjestelmänsä, Windows 10:n. Yhtiö väläytti myös käyttöjärjestelmän 1. lokakuuta julkistettavaa
Technical Preview -esiversiota PC-laitteille. Uudessa Windows 10:ssä korostuvat yrityskäyttöön suunnitellut parannukset ja päivitetty käyttäjäkokemus
sekä vahvistetut tietoturva- ja hallintaominaisuudet.

Microsoft esitteli myös Windows Insider Program (WIP) -ohjelman, joka on yhtiön kaikkien aikojen suurin, avoimeen yhteistyöhön perustuva kehityshanke
ja jonka tavoitteena on muuttaa sitä tapaa, jolla Windowsia kehitetään ja toimitetaan, vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaiden tarpeita.
Ohjelmaan osallistuvat saavat Windows 10:n esiversion sekä tasaisin väliajoin tuotekehityksestä päivitettyjä esiversioita käytettäväksi ja kommentoitavaksi.

”Windows 10 edustaa kokonaan uuden Windows-sukupolven ensimmäistä askelta, tarjoten uusia tapoja tehdä työtä, pelata ja olla yhteydessä ihmisiin”,
Terry Myerson, Microsoftin Operating Systems groupin johtaja sanoi. ”Tästä tulee kattavin käyttöjärjestelmämme ja paras julkistuksemme
yritysasiakkaille. Odotamme jo kovasti yhteistyötä laajan Windows-yhteisön kanssa Windows 10:n viimeistelemiseksi lähikuukausina.”

Windows 10: tuttu ja yhdenmukainen laitteessa kuin laitteessa

Windows 10 sopeutuu asiakkaiden käyttämiin eri laitteisiin Xboxista ja PC-laitteista puhelimiin, tabletteihin ja pienlaitteisiin yhdenmukaisella, tutulla ja
yhteensopivalla käyttökokemuksella, joka parantaa tuottavuutta entisestään. Windows 10 tulee toimimaan mitä erilaisimmissa laitteissa – niin yritysten
konesaleissa kuin internetiin kytketyissä pienissä laitteissa.

Microsoft tarjoaa myös yhtenäistetyn alustan ja sovelluskaupan kaikkien näiden eri laitteiden sovelluskehittäjille. Kehittäjä voi ohjelmoida sovelluksen yhden
kerran, minkä jälkeen se on helposti otettavissa käyttöön useilla eri laitetyypeillä. Näin asiakkaat voivat entistä helpommin löytää, hankkia ja päivittää
sovelluksia.

Windows 10: Suunniteltu vastaamaan modernin liiketoiminnan haasteisiin

Windows 10:n ytimessä on lähes kaikki, mitä yritysasiakas vaatii: yritystason tietoturva-, identiteetti- ja salausominaisuudet. Esimerkiksi
käyttäjäidentiteettien vastustuskykyä tietoturvaloukkauksia, varkauksia ja tietojenkalastelua vastaan on vahvistettu. Tietojen menetyksen estäminen on
Windows 10:ssä parannettu käyttämällä tietojen siiloamista ja eristämistä sovellus- ja tiedostotasolla, mahdollistaen tiedon suojauksen kaikkialla.

Hallintaa ja käyttöönottoa on yksinkertaistettu, jotta niihin liittyviä kustannuksia voisi pienentää. Windows 7 tai 8 voidaan päivittää uuteen Windows 10:een
ilman laitteen uudelleenasennusta. Yritysasiakkaat voivat myös joustavasti valita kuinka nopeasti uudet innovaatiot otetaan käyttöön sekä vaikuttaa tuleviin
parannuksiin antamalla palautetta. Lisäksi yritykset voivat räätälöidä sovelluskaupan tarpeidensa ja käyttöympäristönsä mukaan. Sovelluskauppa
mahdollistaa myös volyymilisensoinnin, joustavan sovellusjakelun sekä lisenssien jakelun ja uudelleenkäytön tarvittaessa.

Technical Preview -esiversion ominaisuudet

Windows 10:n esiversion käyttöliittymässä on muun muassa seuraavia joustavuutta ja navigointia parantavia tuttuja ominaisuuksia:

Laajennettu Käynnistä-valikko: tuttu Käynnistä-valikko on palannut, tarjoten nopean oikopolun useimmin käytettäviin toimintoihin ja tiedostoihin
yhdellä klikkauksella. Valikko sisältää uuden, räätälöitävän tilan suosikkisovelluksille, -ohjelmistoille, -ihmisille ja -verkkosivuille.

Sovellukset avautuvat ikkunaan: Windows-kaupasta hankitut sovellukset avautuvat nyt samassa muodossa kuin työpöytäohjelmat.
Sovellusikkunan kokoa voi muuttaa ja ikkunan sijaintia liikuttaa. Otsikkopalkit yläreunassa mahdollistavat ikkunoiden maksimoinnin, minimoinnin ja
sulkemisen yhdellä klikkauksella.

Parannuksia sovellusten kohdistamiseen: usean sovelluksen rinnakkainen käyttö on helpompaa ja intuitiivisempaa parannetulla kohdistamisella.
Neljää sovellusta voi kohdistaa samalle näytölle uudella neljännesasettelulla. Windows näyttää myös muita käynnissä olevia sovelluksia sekä
ohjelmia ja ehdottaa käyttämätöntä näyttötilaa täytettäväksi niillä.

Uusi Tehtävänäkymä-painike: uusi Tehtävänäkymä-painike tehtäväpalkissa tarjoaa yhden näkymän kaikkiin avoimiin sovelluksiin ja tiedostoihin
sekä mahdollisuuden siirtyä niiden välillä. Painike mahdollistaa myös nopean, yhden painalluksen vaihdon yhdestä työpöytänäkymästä toiseen.

Useita työpöytiä: eri tarpeille ja projekteille on helppo luoda erillisiä työpöytiä, niin työ- kuin henkilökohtaiseen käyttöön. Näin ollen samalla
työpöydällä ei tarvitse pitää samanaikaisesti auki monia sovellusta ja tiedostoja, vaan tarvittaessa voi helposti siirtyä yhdeltä työpöydältä toiselle.

Avoimeen yhteistyöhön perustuva kehittäminen

Microsoft esitteli Windows Insider Program (WIP) -ohjelman, jonka myötä yhtiö sitoutuu jatkossakin kehittämään Windowsia tiiviissä yhteistyössä
asiakkaiden kanssa. Ohjelmaan osallistuvat käyvät dialogia Microsoftin kanssa antaen palautetta varhaisiin esiversioihin läpi tuotteen koko kehityssyklin.
Osallistujat voivat olla yhteydessä toisiinsa ja Microsoftin suunnittelijoihin esimerkiksi Windows-palautesovelluksen sekä Windows-esiversion
keskustelufoorumin kautta.

Lisätietoja WIP-ohjelmasta ja Technical Preview -esiversiosta löytyy osoitteesta http://preview.windows.com.
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Microsoft

Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä,
organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoft Oy:n palveluksessa
työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin
ratkaisujen avulla. Heinäkuussa 2014 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 86,83 miljardia US dollaria.
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