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Felhőalapú adatbázis-kezelő 
funkcionalitás
Adatbázisok létrehozása, formulák 
kiszámítása és táblázatok szerkesztése - 
évek óta részei a napi üzleti feladatoknak. 
Azonban a mai "bárhonnan, bármikor" 
világban a munkacsoportokat gyakran 
kontinensek választják el egymástól, és 
kiszorulnak a megszokott irodai 
környezetből. Ilyen feltételek mellett 
hogyan biztosítható, hogy hatékonyan 
összedolgozva tudják szerkeszteni 
dokumentumaikat? Lépjen be az OX 
Spreadsheet, a felhőalapú táblázatkezelő 
világába, ahol a felhasználók tartalmakat 
szerkeszthetnek és oszthatnak meg 
egymással- bárhol is legyenek a világon.

Tökéletes integráció és kompatibilitás 
Az OX Spreadsheet tökéletesen illeszkedik 
az OX App Suite-ba, megnövelt értéket 
adva ehhez a sokoldalú termékhez. Jól 
kiegészíti az OX Textet, olyan átfogó irodai 
alkalmazást nyújtva, amely támogatja a 
felhasználói produktivitást. Az OX 
Spreadsheet számos eszközön futtatható, 
és kompatibilis a Microsoft Excellel – 
kényelmes, ismerős felhasználói élményt 
biztosítva.

Nagyobb egyszerűség, csökkentett 
komplexitás
Az OX Spreadsheet lehetővé teszi 
felhasználói számára, hogy adatbázis- 
kezelési munkalapokat szerkesszenek, 
osszanak meg, valamint kollaboratívan 
dolgozzanak rajtuk. Egy sor 
cellaformázási és cellastílusok 
importálását érintő tulajdonságot nyújt. 
Az alkalmazás letisztult, átlátható felületet 
biztosít, amely vízszintes tabok 
formájában, logikailag osztályozza a 
beállításokat. 
Gördülékeny round-trip szerkesztés 
Ha az OX Spreadsheet nem támogat 
bizonyos funkciókat, a felhasználók abban 
az esetben is ugyanúgy folytathatják a 
munkát egy dokumentumon. Az alkalmazás 
soha nem töröl vagy változtat meg 
formázást, tartalmat. 
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Az esetleges kavarodást megelőzendő, 
egyszerre egy személy rendelkezik 
kizárólagos szerkesztési 
jogosultsággal. A többi csoporttag 
ezalatt valós időben, ’csak olvasható’ 
módban figyelemmel kísérheti a 
változtatásokat, és amint megkapja a 
jogot, hozzáadhatja saját 
szerkesztéseit. Az OX Spreadsheet 
automatikusan nyomon követi a 
verziókat, mindenkor egyetlen 
konzisztens, up-to-date 
dokumentumot biztosítva.

Egyszerűen figyelmen kívül hagyja és 
megtartja azokat a formátumokat és 
objektumokat, amelyeket nem támogat. 
Amint a felhasználó megnyitja a 
forrásfájlt abban a programban, 
amellyel létrehozta, minden adatot 
érintetlenül megtalál.

Hatékonyabb csoportmunka
Az OX Spreadsheet kollaboratív 
tulajdonságai segítségével több 
felhasználó dolgozhat egyazon 
dokumentumon. 



Számoljon jobb értékekkel
Reszponzív kialakítása a képernyő 
méretéhez igazítja a megtekintési 
formátumot  - legyen szó asztali PC-ről 
vagy okostelefonról – elősegítve a 
személyre szabott felhasználói élményt. A 
rendszer minden változtatást 
automatikusan ment, biztosítva, hogy az 
elvégzett munka minden esetben 
sértetlenül megmarad.      

Aktuális képlet - tekintse meg a cellán belüli formulát dupla kattintás nélkül 

Verhetetlen ajánlat szolgáltatóknak 
Az OX Spreadsheet nem csupán a 
felhasználók számára vonzó opció, hanem 
egyedi előnyöket kínál szolgáltatók 
részére is. Egyszerű, intuitív kialakítása 
élménnyé változtatja adatbázisok 
létrehozását, mentését és megosztását, 
így az OX Spreadsheet egyel több ok arra, 
hogy felhasználói szolgáltatási körén 
belül maradjanak, ezáltal tovább 
erősítheti vásárlói elkötelezettségi 
stratégiáját, és növelheti a vásárlói 
hűséget. 

Amit az OX Spreadsheet nyújt:

Az OX Spreadsheet egy sor 
vezető tulajdonságot kínál, 
amelyek a mindennapi 
táblázatkezelést egyszerűvé és 
gördülékennyé teszik:

• Roncsolásmentes round-trip szerkesztés
MS Excelhez (2007 és későbbi verziók)

•  Cellastílusok és formázás importálása
Excel dokumentumokból

•  Rugalmas cellaformázási opciók:
háttér, betűtípus, szövegtulajdonságok,
szövegigazítás és szegélyek

•  Terjedelmes formulakészlet
támogatás (300 felett)

•  Kollaboratív táblázatkezelés exkluzív
szerkesztési jogokkal

• Hiperhivatkozások
•  Állapotsáv automatikus összeadási és

darabszám-kijelzési opciókkal
• Képek beillesztési és átméretezési lehetőségei
•  Diagramok importálási, létrehozási és

módosítási opciói
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Mindig ugyanazon az oldalon 
A kollaboratív adatbázis-szerkesztés 
megszünteti az ismétlődéseket és 
csökkenti az e-mailek oda-vissza 
küldésének szükségességét, időt, pénzt 
spórolva, valamint növelve a 
produktivitást. Minden felhasználó 
hozzáférhet egyazon dokumentumhoz 
ugyanabban az időpontban, ezáltal 
kevesebb félreértés származik a 
legutóbbi dokumentumverzió 
megtalálásából. Mindezeken felül a 
kollaboratív munka és 
problémamegoldás növeli a kreativitást, 
jobb átlageredményeket hozva és 
megszüntetve a hosszú jóváhagyási 
köröket.  
Sértetlen, biztonságos munka 
minden esetben
Az OX Spreadsheet egy felhőalapú 
alkalmazás, amely támogatja a mobil 
irodai munkafolyamatokat. 

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




