Text

Integrált teljesítmény
OX Text
Az eddiginél is egyszerűbb
Az OX Text segítségével a felhasználók
kiszabadulhatnak a hagyományos
szövegszerkesztés béklyóiból. Az
alkalmazás valós idejű hozzáférést biztosít
fájljaikhoz, feleslegessé téve a komplex
levélláncokat. Mivel az OX Text mindig a
dokumentum legújabb verzióját tárolja egy
központi tárhelyen, nincs szükség a
változások követésére és többszörös,
megosztott verziók kezelésére. Nincs
másolat - nincs probléma.
Csúcshatékonyság
A tartalom gyorsan és egyszerűen
változtatható több személytől származó
beviteli adatok esetén is. Szükségtelenné
válik az e-mailek és nagy csatolmányok
ide-oda küldözgetése, így a felhasználók
rövidebb idő alatt jobb eredményeket
érhetnek el. Gyorsabban megegyezhetnek
a változtatásokban, valamint a végső
verzióban, időt, pénzt spórolva - és növelve
a hatékonyságot.
Round-trip szerkesztés
Amennyiben az OX Text közvetlenül nem
támogat egy szövegbeli funkciót, az adott
fájl szerkeszthetősége akkor sem mutat túl
az alkalmazás lehetőségein. A
forrásdokumentumok gyakran
tartalmaznak olyan beágyazott, extra
funkciókat, amelyeket más
szövegszerkesztők nem ismernek fel. Az
OX Text számára ez nem jelent problémát.
Ezek a dokumentumok ugyanúgy
feltölthetőek és szerkeszthetőek,
miközben az extra funkciók helykitöltőként
megmaradnak.

Így ha a fájlt újra megnyitjuk az eredeti
szerkesztővel, semmi sem veszik el: az új
szerkesztések a helyükön, az extra funkciók
működnek, a formázás érintetlen. Az OX
Text soha nem károsítja munkáját, akkor
sem, ha nem „érti” azt.
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Válasszon szabadon
Azon szolgáltatók számára, akik bővítenék a
vásárlói bázis számára nyújtott
szolgáltatásokat, az OX Documents
funkcionalitás tökéletes lehetőség. Az OX
Text az OX App Suite integrált részeként
kiváló lehetőséget nyújt olyan új vásárlók
vonzásához, akik könnyen használható
szövegszerkesztőt keresnek, valós idejű
kollaborációs lehetőségekkel. Az alkalmazás
elősegíti a felhasználói hűséget, ugyanis
különböző módokat kínál a munkához,
szabad választást biztosítva a legjobb
eszközök kiválasztásához a produktivitás
növelése érdekében.
Kollaboráció elköteleződés nélkül
Az OX Text leegyszerűsíti a team-munkát,
ugyanis lehetővé teszi felhasználói
számára, hogy erőiket egyesítve, valós
időben szerkesszenek dokumentumokat.
Azáltal, hogy a felhőbe kerülnek, teljes
forrásdokumentumok válnak
szerkeszthetővé egyének és csoportok
számára. Az OX Text segítségével a fájlok
bármikor, eredeti formátumukban
megtekinthetőek. Minden szerkesztés a
helyén marad, a dokumentum sértetlen, és
nincs felhasználói elköteleződés.
OX Text: Gyors, egyszerű és gördülékeny
Az OX Text egy webalapú szövegszerkesztő,
amely az OX App Suite integrált részét
képezi. Támogatja az online csoportmunkát,
ezáltal növeli a hatékonyságot és
leegyszerűsíti a munkafolyamatokat.
Bárhonnan, bármikor, bármilyen, arra
alkalmas eszközről elérhető.

Hozzon létre, osszon meg,
dolgozzon csoportban
Felsőrendű tartalom
Az OX Text által a felhasználók
alapozhatnak a minőségre.
A hangsúly a kommunikáción, tartalmon és
együttműködésen van, amelyek
előmozdítják a csoportdinamikát és
inspirálják az interakciót. A roundtrip eljárás
lehetővé teszi, hogy más
szövegszerkesztőkben létrehozott
dokumentumokat az OX Textbe helyezzünk,
majd felhő- vagy csoportkörnyezetben
szerkesszünk, végül tartalom- vagy
elrendezési integritásvesztés nélkül
visszaillesszünk az eredeti környezetbe.
Garantált biztonság
Az OX Text automatikus mentési
tulajdonsága megvéd a véletlen
adatvesztéstől a szerkesztés során, ugyanis
a dokumentumokat automatikusan az OX
Drive-on tárolja. Nincs szükség többé
manuális mentésre, a felhasználók teljes
mértékben a tartalom létrehozására
koncentrálhatnak.

A választás szabadsága
Az OX Text kiemelkedő teljesítményt nyújt
bárhonnan, bármilyen eszközről vagy
operációs rendszerről. Reszponzív
kialakítása olyan megtekintési formátumot
tesz lehetővé, amely illeszkedik a
felhasználó képernyőméretéhez, legyen szó
mobil eszközről vagy asztali kliensről.

Univerzális változáskövetés
Az OX Text valós idejű hozzáférést biztosít
dokumentumaink legutóbbi verziójához, és
támogatja az aszinkron munkafolyamatokat.
A változáskövetés segítségével látható, hogy
ki milyen szerkesztést végzett egy fájlon. Az
OX Textben végrehajtott módosítások
követett változtatásként megjelennek a
Microsoft Office-ban is, és fordítva.

Előnyök:
• Online szövegszerkesztő komplex
szöveges dokumentumok
létrehozásához és szerkesztéséhez
• Hatékonyabb csoportmunka
• Csökkentett komplexitás
• Megnövelt produktivitás
• Nagyobb fókusz a tartalmon
• Teljes integritás az OX App Suite-tal
• Bárhonnan, bármikor elérhető
• Kompatibilitás a Microsoft Office
és OpenOffice programokkal
• Alacsonyabb szoftverlicenc-költségek

Kulcstulajdonságok:
• MS Word (2007 és későbbi) és
OpenOffice / LibreOffice
dokumentumok roncsolásmentes
támogatása
• Kollaboratív szövegszerkesztés
exkluzív jogokkal
• Munkatársak szerkesztéseinek láthatósága valós
időben
• Legutóbb használt dokumentumok
listája és sablonok
• Dokumentumok mentése sablonként vagy PDFként
• Nézet automatikus igazítása a
képernyőmérethez
•Automentés tulajdonság a változtatások
automatikusan mentéséhez
•Előre definiált sablonok,
paragrafusok és táblázatstílusok
• Eredeti Word dokumentumból
importált paragrafusok és
táblázatstílusok újra
felhasználhatósága
• Gépelés közben pontozott
vagy számozott listák
létrehozása
Változáskövetés
a dokumentumon belül, a
•
módosítások elfogadásának és
elutasításának lehetőségeivel

Működjön együtt könnyedén - kövesse figyelemmel valós időben a
változásokat és a csoporttagokat

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