Technology to inspire

Εφκολθ Πρόςβαςθ & Πλοιγθςθ ςτθν Πλθροφορία
Με ηο Clusters οι σπήζηερ έσοςν εύκολη και γπήγοπη ππόζβαζη και πλοήγηζη ζηιρ πληποθοπίερ
μέζα από ηο απλό, καηανοηηό Menu επγαζιών ηος αλλά και με πληθώπα εςέλικηων μησανιζμών.
Χωρίσ πολλαπλζσ επιλογζσ ςε περίπλοκεσ διαδρομζσ, με ελάχιςτα βιματα. Μθχανιςμοφσ όπωσ
Αναηιτθςθ από οποιοδιποτε ςθμείο του Clusters, Πλοιγθςθ μζςω hypertexts, Πρόςφατεσ
εργαςίεσ, Φιλτράριςμα και άντλθςθ από όλουσ τουσ πίνακεσ δεδομζνων.

Menu & Toolbar εργαςιών
Από το εφχρθςτο menu του Clusters ζχετε πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ κφριεσ εργαςίεσ ςασ. Μετά από
τθν επιλογι κάκε εργαςίασ, ςτο toolbar βρίςκετε επιπλζον διακζςιμεσ επιλογζσ που ςχετίηονται
με τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία. Απλά, κατανοθτά, γριγορα κι αποτελεςματικά.

Γενικι αναηιτθςθ & πλοιγθςθ από οποιοδιποτε ςθμείο
Εκτόσ από το menu, μπορείτε να ζχετε πρόςβαςθ ςε όλα τα δεδομζνα του Clusters με το
εργαλείο γενικισ αναηιτθςθσ. Ανεξάρτθτα από τθν οκόνθ εργαςίασ που ζχετε μπροςτά ςασ και
χωρίσ να χρειάηεται να τθν εγκαταλείψετε για να ανατρζξετε ςτο menu, μπορείτε να αναηθτιςετε
και να πλοθγθκείτε ςε ζναν πελάτθ, ζνα παραςτατικό κ.ο.κ. απλά πλθκτρολογϊντασ ζνα ςτοιχείο
του που γνωρίηετε.

Πλοιγθςθ με hypertexts
Η πλοιγθςθ μζςω hypertexts είναι ζνασ ακόμθ ευζλικτοσ μθχανιςμόσ διαδραςτικισ
πλθροφόρθςθσ του Clusters, ςε πραγματικό χρόνο. Όλα τα αντικείμενα που είναι hypertexts
οδθγοφν – απλά, με ζνα κλίκ - ςε ad hoc προβολι του για άμεςθ πλθροφόρθςθ.

Πρόςβαςθ & πλοιγθςθ ςε πρόςφατεσ εργαςίεσ
Με τθ λίςτα προςφάτων εργαςιών του Clusters ζχετε πρόςβαςθ ςτο ιςτορικό τουσ, ϊςτε να ςασ
υπενκυμίηει και να ςασ βοθκά - απλά και γριγορα - να επιςτρζφετε ςε προθγοφμενεσ ενζργειζσ
ςασ.

Φιλτράριςμα κι άντλθςθ πλθροφορίασ ςε πίνακεσ
Όλοι οι πίνακεσ των αντικειμζνων κι εργαςιϊν του Clusters είναι δυναμικοί κι ζχουν δυνατότθτα
ταξινόμθςθσ αφξουςα ι φκίνουςα και φιλτραρίςματοσ με wildcards και ςυνδυαςμοφσ φίλτρων,
ενϊ θ αναηιτθςθ ςε αυτοφσ γίνεται πάλι με wildcards ςε οποιαδιποτε ςτιλθ τουσ. Τζλοσ ςτουσ
πίνακεσ μπορεί να γίνει ομαδοποίθςθ αντικειμζνων για επαναλαμβανόμενεσ προβολζσ
πλθροφοριών ι επαναλαμβανόμενεσ ενζργειεσ - με μία απλι καταχϊρθςθ –.
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Το Clusters, με εύσπηζηοςρ κι έξςπνοςρ μησανιζμούρ ππόζβαζηρ ζηην πληποθοπία, είναι ένα δςναηό
επγαλείο πος ζαρ παπέσει άμεζα, γπήγοπα, εύκολα και με αζθάλεια, ενημεπωμένη και μεζηή
πληποθόπηζη, εξοικονομώνηαρ πολύηιμο παπαγωγικό ζαρ σπόνο.
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