Microsoft atualiza mais de 50 aplicativos para Windows 8
Apps disponíveis para versão RTM do sistema operacional continuarão recebendo novidades,
informa empresa
A Microsoft está atualizando muitos dos aplicativos e ferramentas que vêm com o Windows 8,
e neste semana a companhia informou mais 50 mudanças, que afetam desde pesquisa e
mensagens a foto e gestão de música. O sistema operacional chegará no dia 26 de outubro.
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“Quanto mais perto chegamos da disponibilidade geral (GA, da sigla em inglês) do Windows 8,
há muitas coisas que o time de Windows e outros times da Microsoft estão fazendo para
ficarmos prontos”, disse um membro de gerenciamento da plataforma, Gabriel Aul, em um
post de blog.
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“Lançaremos atualização para muitos dos aplicativos que estavam incluídos no lançamento
para fabricantes (RTM) que foi liberado para produtores de PC e para assinantes do MSDN do
TechNet, em agosto”, explicou Aul.
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As atualizações feitas incluem:
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• SkyDrive: o serviço vai permitir que usuários façam pesquisas de dentro dos aplicativos.
Também há novas funções que permitem renomear e movimentar arquivos e pastas e
customizar a ordem de armazenamento
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• E-mail, Calendário, Pessoas e Mensagens: os apps de colaboração receberam um grande
número de melhoras, incluindo visualização de conversação em caixas de entrada, suporte
Imap, melhor pesquisa e funções que permitem aos usuários aceitar ou negar convites através
do e-mail
• Fotos: com a atualização do aplicativo de fotos, usuários agora cortam e rodam imagens,
além de visualizar arquivos de redes locais que tenham sido adicionadas à sua Picture Library.
A gestão de slideshow também foi melhorada
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• Bing: o aplicativo para Bing no Windows 8, sem confundir com o Bing.com, agora permite
resultados mais ricos para conteúdo e imagens locais, de acordo com a Microsoft. Também foi
adicionada uma ferramenta de Zoom, permitindo que usuários vejam questões relacionadas.
Também há uma integração melhor com o Bing Rewards
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• Notícias: a Microsoft fortaleceu seu aplicativo de Notícias com mais conteúdo do The New
York Times e outros parceiros. Também há uma atualização no leitor de notícias e uma
experiência offline melhor, de acordo com a companhia
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• Esportes: fãs de esportes deverão gostar de algumas das novidades que a companhia fez no
app dedicado ao tema. Ele inclui mais slideshows, vídeos, notícias e conteúdos de revistas,
além do acesso de informações de ligas de futebol, como da brasileira.
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As atualizações de aplicativos continuarão até o lançamento oficial do Windows 8. Para aqueles
que já utilizam a versão RTM do sistema, o refresh ocorre diretamente no espaço dedicado à
gestão dos apps na loja online.
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