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Teisipäeval käis Tallinnas Microsofti Kesk- ja Ida-Euroopa internetiäride juht Tomáš Koška. Vabas õhkkonnas
rääkis mees Eesti ajakirjanikele Microsofti plaanidest veebipõhise kontoritarkvara, MSNi sõnumivahetuse
(Messenger) ja üldisemalt MSNi internetiteenuste osas.
Hotmaili veebimailiteenuse kasutajaid ootab integreeritus MSN sõnumivahetusega, mugavam ja kiirem
rämpspostitõrje, otseselt kirjade jaoks piiramata postkasti suurus (kirjade kaasaannetele jäävad endiselt limiidid,
et vältida e-maili süsteemi väärkasutust). Piltide saatmiseks saab kasutada 25 GB võrguruumi, mis hoiab pilte
ülal teatud aja (ise saab määrata pikkuse). Otse Hotmailis saab võimalikuks Youtube’i vaadata (selles võis näha ka Google'i poolt
müüdud reklaami). Hotmaili küljel on aga ikka suur kole reklaamiriba, samuti veebipõhise MSNi akna all... Muide, Eestis olevat Tomáš
Koška sõnul pool miljonit MSNi/Hotmaili kasutajat ehk rohkem kui näiteks Facebookil.
MSNis saab jagada pilte sõpradega vaatamiseks, programm ühendab akna küljele piltide näitaja, pilte võib sealt jagada lisaks lokaalsele
arvutile ka Facebookist või lausa otsinguga netist. Kui tahad, siis pildi laadimisel MSNist võib selle kohe ka Facebooki edastada. MSNi
tuge saab lisada veebilehtedele, ka teiste firmade poolel partneritena näiteks suhelda MSNis kasutajatoega. MSNile soovitatakse lisaks
kõrgele külgriba vaatele spetsiaalset täisakna vaadet, kus lisanduvad erinevad teemad ja valikud. Failide hoidmiseks jätkab 25 GB
SkyDrive, mis integreerub nüüd põhjalikumalt MSN'i teenustega, seda ei pea enam eraldi lisaks otsima.
Windows Live Photo Gallery võimaldab nägusid vahetada - valitud kõrvale vaatava lapsenäo saab vahetada kõrvalpildilt otse vaatava
vastu. Veidi jupsis juustega, selektsioon ei olnud täiuslik. Kui oled sama inimest 5-6 korda “taginud”, siis hakkab tarkvara inimest ära
tundma piisavalt, pidavat toimima kiirelt. (Google Picasa sarnane võimalus on veel üsna aeglane.)
Windows Live Sync muutub Windows Live Mesh’iks - juriidilistel põhjustel ja see pole enam ainult lihtsa sünkroniseerimise riist. Mesh
võimaldab sünkroniseerida Internet Exploreri ajalood, salvestatud vormiinfo, paroolid, toimib MS Office’i jaoks samuti... lisanduvad ka
sünkroniseeruvad template’id, allkirjad. Hotmaili veebiversioon saab kunagi ka mitme konto toe.
www.Windowslivepreview.com lehel näitab Microsoft oma plaane põhjalikumalt. Muuseas tekib Hotmailile/MSNile võimalus konto
nime muuta: kasulik nime muutudes nt abielludes, aga ka nooruses tehtud kontode asjalikumaks ümber nimetamiseks (kasutaja
"iluspoiss" saab pärisnime). Windows XP ei hakka toetama enam uuemaid MSNe, need vajavat Vista uuemaid täienduspakke (SP2) ja
Windows 7 võimalusi. Macile on tulemas ka uus MSN ja hiljem Office 2011 koos üle aastate uue Mac'i Outlookiga Novembris.
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