OX Text™
Lépjen be a szövegszerkesztés új világába
A csoportmunkát új dimenzióba helyező, felhő-alapú szövegszerkesztő megoldás

Együttműködés határok nélkül

OX Text: Gyors, egyszerű és letisztult

Az OX Text leegyszerűsíti a csoportmunkát azáltal, hogy a

Az OX Text egy web alapú szövegszerkesztő, amely teljes

résztvevők erőiket egyesítve, valós időben szerkeszthetik a

mértékben integrált az OX App Suite-tal. Támogatja az online

kiválasztott dokumentumot. Az OX Text képes az eredeti

együttműködést, a munkafolyamatok leegyszerűsítésével

dokumentumot a felhőbe helyezni annak érdekében, hogy

növeli a termelékenységet. Dokumentumai bárhol, bármikor

különböző

és bármilyen eszközről elérhetőek.

személyek

vagy

csoportok

egyszerre

dolgozhassanak rajta. Mi több, az OX Text segítségével
ezeket a dokumentumokat eredeti formájukban bármikor
megtekintheti.

• Online szövegszerkesztés
• Még hatékonyabb együttműködés

Egyszerűség a köbön
Az OX Text lehetővé teszi felhasználói számára, hogy
kiszabaduljanak

a

hagyományos

szövegszerkesztés

béklyóiból. Valósidejű hozzáférést biztosít a legutóbbi
fájlokhoz,

és

komplex

e-mail

láncok

kivágását

is

engedélyezi. Mivel az OX Text központi helyen tárolja a
módosított dokumentumot, így nincs szükség a változások
nyomon

A leglényegesebb tulajdonságok

követésére,

illetve

több,

elosztott

kezelésére. Nincs másolat – nincs probléma.

verzió

• Csökkentett komplexitás
• Megnövelt termelékenység
• Nagyobb hangsúly a tartalmon
• Teljesen integrált az OX App Suite-tal
• Bárhol, bármikor hozzáférhető
• Kompatibilis a Microsoft Office és OpenOffice-szal
• Alacsonyabb szoftver licencelési költségek
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Az „oda-vissza” jellegű szerkesztés

Felsőbbrendű tartalom

A forrásdokumentum tartalmazhat beépített ún. „power

Az OX Text lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a

feature”-öket, amelyeket bizonyos szövegszerkesztők nem

minőségre koncentráljon. A kommunikációra, tartalomra

ismernek fel. Ez az OX Texttel nem jelent problémát. Az

és

ilyen dokumentumok megszokott módon tölthetők fel és

csoportdinamikát és inspirálja az interakciót. Az „oda-

együttműködésre

fektetett

hangsúly

támogatja

a

szerkeszthetők úgy, hogy a power funkciók ahol szükséges,

vissza”

megmaradnak. Az új változttások megmaradnak, a power

szövegszerkesztőben

szerkesztett

funkciók a helyükön vannak és működőképesek, az eredeti

Textbe

azok

formázás pedig teljesen érintetlen marad. Az OX Text

környezetben történő szerkesztését, majd az eredetibe

sohasem károsítja munkáját, még akkor sem, ha „nem érti

történő visszahelyezését a tartalom integritását érintő

meg” azt.

veszteségek nélkül.

Csúcshatékonyság

Garantált biztonság

A tartalom gyorsan és egyszerűen módosítható, mivel több

Amint a tartalom elkészült, az automatikus mentés funkció

felhasználó egyszerre szerkesztheti a szöveget. Az OX text
ezen

képessége

csatolmányokkal

szükségtelenné
rendelkező

teszi

a

nagyméretű

levelek

oda-vissza

küldözgetését. Ebből kifolyólag a felhasználók rövidebb idő
alatt jobb eredményeket érhetnek el, gyorsabban meg
tudnak állapodni a dokumentumot érintő változásokban,
illetve

annak

végső

verziójában,

így

időt

és

pénzt

takarítanak meg, növelve a termelékenységet.

jellegű

megközelítés

helyezését,

lehetővé

teszi

dokumentumok

felhőben

vagy

más
OX

csoportos

megvédi Önt a véletlen adatvesztéstől, mivel a program a
dokumentumokat automatikusan az OX Fájlokban tárolja.
Mi több, a legutóbbi verzió abban az esetben is helyreáll,
ha a kapcsolat vagy a tápfeszültség megszakad.

A választás szabadsága
Az OX Text kiemelkedő teljesítményt nyújt bárhonnan,
bármilyen

eszközről

vagy

operációs

rendszerről.

Az

érzékeny, „follow-me” kialakítás az előnézetet a felhasználó
képernyőméretéhez igazítja, legyen szó asztalról vagy
mobil eszközről.

A képeken egy egyszerre szerkesztett dokumentum látható, két különböző munkaállomásról megnyitva: az első
szerkesztési módban, a második olvasási módban.

Szeretne többet tudni? Lépjen kapcsolatba velünk:
weboldal: www.indevox.hu
Email: sales@indevox.hu
Telefon: + 36 68 680-111
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