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OX App Suite:  
A centralizált digitális élet újraalkotása

Irodai PC-k, laptopok, tabletek, okostelefonok; e-mailek, 
közösségi háló, naptár, instant üzenetek - a digitális 
életünk egyre összetettebb és bonyolultabb, különböző 
eszközök és sokféle alkalmazások kötelékében élünk. 
Ennek eredményeképpen azok az alkalmazások, amelyek 
eredetileg azzal a céllal jöttek létre, hogy időt spóroljanak, 
egyre több időt vesznek el - amint egyik készülékről a 
másikra navigálunk és ugróiskolázunk az kezelőfelületek 
között. Az Open Xchange OX App Suite terméke az ideális 
megoldás, mivel egyablakos platformot biztosít, amely 
kombinálja az e-mailt, naptárat, kapcsolatokat, fájlokat és 
még ennél is többet. Ezzel segítve a felhasználókat abban, 
hogy visszaszerezzék az irányítást digitális interakcióik 
felett, mind a munka, mind a szabadidős tevékenységek 
területén.

Open-Xchange: 
Több, mint levelezőszerver 
A versenyszférában tevékenykedő cégek állandó nyomás 
alatt állnak, hogy növelni tudják  bevételeiket. Emellett a 
közszféra hivatalai az idő szorításával küzdenek. Az Open-
Xchange-el alapozhat már meglévő értékeire  és 
felszabadíthatja rejtett erőforrásait. Az Open-Xchange OX 
App Suite fejlesztésével olyan centralizált platformot 
biztosít, ahol a felhasználók kielégíthetik digitális 
szükségleteiket, melyek nem merülnek ki az e-mailek 
olvasásában, hanem tartalmazzák a felhasználói fiókok 
kezelését, társas interakciókat, tárhelyek használatát, 
valamint a digitális élet sok egyéb aspektusát.

Ismerkedjen meg a központosított felhő-környezettel, melynek segítségével bármilyen 
eszközről irányíthatja digitális életét

OX App Suite™



Feladatok – napi teendők listája. Ez az interaktív, intuitív 
feladatlista lehetővé teszi felhasználói számára napi 
tevékenységeik hatékony menedzselését.

Fájlok – megoszt, raktároz és szinkronizál. Ez a funkció 
lehetővé teszi, hogy a felhasználó mentsen, kezeljen és 
szerkesszen bármilyen típusú és formátumú fájlt, ezáltal 
egyszerű információcserét és akadálymentes 
dokumentumáramlást biztosít. A vállalati hálózaton 
általában a csoporton belüli levelezés, valamint a 
dokumentumok többszöri duplikátumai foglalják el a 
legnagyobb helyet. Az OX App Suite erre kínál megoldást, 
ugyanis a dokumentum szerkesztését verziótörténetben 
tárolja, így ténylegesen csak a változtatások kerülnek 
mentésre. Kimenő levelezés esetében pedig Ön egyetlen 
kattintással publikussá teheti megosztani kívánt 
dokumentumait..

Mit nyerhetek vele?

Szolgáltatói előnyök

• Készítse el saját fehőjét
• Teljesen "brandelhető" és testreszabható

• Növelje felhasználónkénti árbevételét

• Masszív és hibatűrő
• Piacvezető skálázhatóság
• Könnyen integrálható a meglévő infrastruktúrába
•

•
Tartsa meg vásárlóit és növelje elégedettségüket

Értékesítés és marketing elősegítése az „OX

Performance Program” segítségével

Felhasználói előnyök

• Könnyen kezelhető, érzékeny felhasználói felület
• Minden e-mail, kapcsolat és feladat egy helyen
• Rugalmas hozzáférés bármilyen eszközről
• Közösségi média – pl.:LinkedIn, Facebook, Twitter
• Ingatag kapcsolat esetén is stabil

• Központosított dokumentum megosztás
verziókövetéssel

• Képes több külső fiók integrációjára

• Kapcsolati mappák és bármilyen típusú fájlok
publikációja

Mi van a „Dobozban”?

A központi, felhasználóbarát portál képezi a megoldás 
szívét, amely Ön és ügyfelei egyedi igényei alapján, teljes 
mértékben testreszabható. A felhasználók egyetlen 
pillantással tudomást szerezhetnek online 
tevékenységeikről az OX App Suite alkalmazások által: 

Levél – minden fiók egy helyen. A felhasználók egy 
gombnyomás egyszerűségével adhatnak hozzá vagy 
távolíthatnak el fiókokat. Minden üzenet könnyen 
olvasható, ismerős formában jelenik meg. Az OX App Suite 
felhasználói e-mail-kommunikációikat egyetlen központi 
interfészen belül bonyolíthatják le, időt és energiát 
spórolva, mivel szükségtelenné válik több alkalmazás 
futtatása, vagy a több fiókba történő bejelentkezés.

Naptár – időnk menedzselése és beosztása. Ez az intuitív 
naptár egyszerűvé és látványossá varázsolja a csoportos 
találkozók ütemezését. Lehetővé teszi továbbá, hogy a 
felhasználók külső közösségi naptárakat integráljanak és 
osszanak meg másokkal. 

Kapcsolatok – hagyományos címjegyzék. Ez a központi, 
egyablakos adattár tartalmazza az összes kapcsolatát - 
legyen az személyes e-mail cím-vagy levelezési lista, 
központi címjegyzék vagy importált közösségi kapcsolat.

Eszközfüggetlenség

Az OX App Suite bármilyen, arra alkalmas eszközön 
alapértelmezett módon futtatható. A szoftver 
automatikusan kiválasztja a legjobb megjelenítést az 
aktuális készüléken, így biztosítva a zavartalan felhasználói 
élményt. Az OX App Suite instabil körülmények között is 
futtatható, és nincs adatvesztés, ha a jel vagy az áramellátás 
megszakad.

• Futtatható PC-n, laptopon, tableten, netbookon és
okostelefonon

•  Támogatja az Apple iOS, Microsoft Windows és Android
legújabb verzióit
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Naptár nézet

"Halo" nézet

„Halo” megjelenítés

Az OX App Suite egyedülálló „Halo” nézet funkciójával Ön 
egyetlen kattintással juthat információhoz. Ha kiválaszt egy 
kapcsolatot, átfogó képet kaphat minden, az adott 
személyt érintő adatról, beleértve:

• Minden kapcsolati adat
• Legutóbbi e-mailek megjelenítése
• Legutóbbi találkozón megjelent
• Közösségi- és üzleti információk
• Releváns naptárinformációk
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Beépített alkalmazások 

Portal

• Teljes mértékben konfigurálható, testreszabható és 
"brandelhető"

•  Közösségi médiaintegráció: Facebook, Twitter,
LinkedIn, Xing, Tumblr, stb.

• RSS feedek

•Több e-mail fiók egy helyen

• Naptár, feladatok és fájlok megjelenítése

Mail

• Felhasználóbarát, letisztult felület
• Stabil funkcionalitás, amely ellenáll a jelvesztésének

•Több fiók egyidejű használata
•Csatolmányok linkként történő küldésének támogatása

• Beépített riasztások és emlékeztetők

Naptár
• Egyszerűen használható, intuitív tervezés
• Megosztott és nyilvános naptárak
• iCal import
• Szabad / foglalt nézet
• E-mailben kapott időpontok szinkronizálása
• Ismétlődő találkozók
• Beépített riasztások és emlékeztetők

Kapcsolatok

• Fényképtámogatás

• QR kód generálás

•Megosztott / nyilvános címjegyzék

• vCard/CSV import

Feladatok
• Ütemezett feladatok

• Egyértelmű előrehaladási megjelenítés
• Beépített riasztások és emlékeztetők

• Magán-, publikus-, üzleti- és szabadidős feladatok

• Intelligens rangsorolási képességek

Fájlok

• Bármilyen fájltípus és formátum

• Előnézeti dokumentumtípusok (docx, doc, odt, txt, rtf,
ppt, pptx, xls, xlsx)

• Online szerkeszthető szöveges dokumentumok (docx,
doc, odt, txt, rtf)

• Együttműködő, valós idejű szerkesztés (egy szerkesztő,
korlátlan számú megtekintő)

• Átfogó verziótámogatás

• Mappa-és fájlmegosztás

• Dokumentumküldési lehetőség csatolmányként vagy
linkként

• Multimédia-támogatás (audio- és video lejátszó,
fényképnézegető)

• „Fogd és vidd” fájláthelyezési lehetőség

•  Az asztal integrációja „Web Distributed Authoring and
Versioning” (WebDAV) megoldáson keresztül

A gyártó elérhetőségei:
Email: info@open-xchange.com 
Phone: +49 2761 752 52 00

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




