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Google sheets ios

Giới thiệu về Tạo, chỉnh sửa và cộng tác với các tệp bảng tính khác trên thiết bị di động iPod, iPhone hoặc iPad bằng ứng dụng Google Trang tính miễn phí dành cho iOS 1.2020.28201 Tạo bảng tính mới hoặc mở và chỉnh sửa tài liệu được tạo từ các thiết bị khác hoặc Internet. Chia sẻ tệp bảng tính và làm việc với những người khác trên cùng một dữ liệu cùng một lúc. Bạn có thể làm mọi thứ bất cứ lúc
nào, ngay cả khi không có kết nối Internet. Định dạng ô, nhập/lọc dữ liệu, thực hiện các tác vụ khác nhau. Bạn không phải lo lắng về việc mất dữ liệu nữa. Mọi thứ được lưu tự động khi bạn nhập. Cho dù bạn đang cố gắng tạo bảng tính để theo dõi chi phí cá nhân hay phân tích dữ liệu công việc hay tạo dữ liệu, Bảng tính Google (hoặc Bảng tính Google) đều có thể trợ giúp. Phiên bản mới nhất của Bảng
tính Google dành cho iOS cho phép người dùng tạo và chỉnh sửa tệp bảng tính, dù trực tuyến hay không. Phiên bản mới cũng bổ sung thêm một số cải tiến tốc độ, công thức mới và các tính năng mới,... Tính năng mới của Google Trang tính dành cho iOS Ngoại tuyến: Sau khi bạn thiết lập quyền truy cập ngoại tuyến trong Chrome, hãy tạo và chỉnh sửa tệp bảng tính mà không cần kết nối Internet. Tốc độ:
Tải và cuộn các tệp bảng tính mới nhanh hơn, loại bỏ các hạn chế về công thức và kích thước tệp. Chỉnh sửa công thức được cải thiện: Xem các công cụ chỉnh sửa công thức để giúp bạn tạo các công thức phức tạp. Hàm bảng tính mới: Giờ đây người dùng có thể sử dụng các hàm được yêu cầu nhiều như SUMIFS, COUNTIFS và AVERAGEIF. Lọc dạng xem Bạn có thể tạo, lưu và áp dụng nhiều phần
trực quan hóa bộ lọc mà không thay đổi những gì người đang làm việc nhìn thấy. Cải tiến định dạng có điều kiện nâng cao Áp dụng định dạng cho tệp bảng tính dựa trên nội dung và công thức ô. Nó bao gồm các tính năng như tab màu, dán hoán vị, tìm kiếm và thay thế được cải thiện, tiện ích bổ sung, liên kết dễ dàng hơn và các tùy chọn định dạng mới. Sửa lỗi kỹ thuật và cải thiện hiệu suất. Tạo các tính
năng mới mà mọi người có thể truy cập là rất quan trọng. Người dùng nhận thấy các tính năng mới, chẳng hạn như lọc màn hình và nhiều hộp thoại định dạng, có sẵn bằng cách đọc màn hình. Làm nổi bật hình ảnh: Bạn có thể làm cho bảng tính dễ dàng và có thể chỉnh sửa. Chia sẻ bảng tính và làm việc nhóm. Cập nhật dữ liệu tự động để chỉnh sửa. Google Sheet đầy đủ có nền tảng web: iOS 11.0 trở
lên, Android tùy thuộc vào điện thoại của bạn. Dung lượng: iOS: ~ 250.4MB, Android ~ 90MB, Android tùy thuộc vào điện thoại. Loại ứng dụng: Bộ phát năng suất: Bảng tính Google LLCGoogle giúp bạn làm việc tốt hơn như một nhóm. Bạn có thể dễ dàng chia sẻ bảng tính cho những người như bạn bè, đồng nghiệp, người thân... xem lại và chỉnh sửa tệp excel hoặc đồng nghiệp. Khi ai đó thay đổi hoặc
làm việc trên trang tính, con trỏ chuột hoặc thông tin mà người đó thay đổi hoặc thay đổi sẽ xuất hiện. Ngoài ra, bảng tính hỗ trợ tính năng nhận xét, giúp người dùng lấy nó ra và trò chuyện với những người khác trên bảng tính.2. Làm việc nhiều hơn Nếu không có Internet, bạn có thể dễ dàng tạo các chỉnh sửa bảng tính mới, nhanh chóng trên thiết bị của mình mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi thiết bị của bạn
không có kết nối mạng.3. Tất cả dữ liệu được cập nhật tự động mỗi lần, khi bạn thêm thông tinKhi bạn thực hiện thay đổi cho bảng tính, dữ liệu sẽ tự động được lưu và bạn lưu lịch sử phiên bản, bạn có thể xem các phiên bản cũ hơn của bảng tính và xem ai đã cập nhật dữ liệu.4 Hỗ trợ mở, chỉnh sửa và lưu tệp Excel Có thể dễ dàng chuyển đổi tệp Excel sang tệp Google Sheet hoặc ngược lại và giúp bạn
nhanh chóng chỉnh sửa và lưu tệp trong tệp Excel.5. Hỗ trợ đầy đủ cho các tính năng của Google Sheet trên webGoogle Sheet có các tính năng khá đầy đủ của Google Sheet như định dạng bảng tính, nhập/sắp xếp dữ liệu, xem biểu đồ, chèn công thức, sử dụng tìm/thay thế... Với các chức năng của ứng dụng Bảng tính, bạn sợ tải xuống ứng dụng ngay lập tức và trải nghiệm nó ngay lập tức. Hãy chia sẻ
cảm xúc của bạn về ứng dụng trong bài viết này, Đóng góp của Trần Ngọc Hùng Quân 259 lượt xem Google ra mắt Google Docs và Google Sheets iOS: (cập nhật: đã có Android)Google vừa ra mắt hai ứng dụng văn phòng là Google Docs và Google Sheets trong AppStore. Như tên, bạn có thể tưởng tượng nhiệm vụ xử lý văn bản và bảng trong hai ứng dụng văn phòng. Cả hai đều hoàn toàn miễn phí và
kết nối với tài khoản Google Documents và Google Drive. Khi mở tài liệu, bạn sẽ tự động kéo tất cả các tệp văn bản ở định dạng word ở Google Documents và Google Drive trước đó. Khi google sheets được mở, tự động kéo văn bản từ bảng tính excel. Tất nhiên, bạn cũng có thể tạo và chia sẻ văn bản hoặc bảng tính từ các ứng dụng này. Điều này có thể được xem như là phản ứng rất nhanh chóng của
Google để khởi động của Microsoft ứng dụng văn phòng ra khỏi iOS. Anh em sử dụng iPhone hoặc iPad bấm vào liên kết dưới đây để tải về AppStore: Luôn có android trẻ em: Click vào liên kết này: Cảm ơn bạn David Copypaste chia sẻ LiemPT, no1.tinhte, quochieuvnnet, Alex Pham, Chit Lee và 7 người khác như nội dung này Google đã công bố một mưa đá của các tính năng mới đến với các ứng dụng
G Suite cho iOS và Android trong những tuần và tháng tới. Các bản cập nhật cho Google Documents, bảng tính và trang chiếu ứng dụng dành cho thiết bị di động bao gồm một cách mới và đơn giản hơn để chỉnh sửa các tệp Microsoft Office trong các ứng dụng của Google mà không cần chuyển đổi chúng. Năm ngoái, Google đã đưa chức năng chỉnh sửa Microsoft Office lên ứng dụng web G Suite, cho
phép người dùng chỉnh sửa, nhận xét và cộng tác trên các tệp Microsoft Office bằng các ứng dụng của Google. XEM: Office 365: Hướng dẫn dành cho lãnh đạo công nghệ và doanh nghiệp PDF) (TechRepublic)Google sẽ triển khai tài liệu chỉnh sửa Office, bảng tính và trang chiếu cho Android trong những tuần tới và iOS vào cuối năm nay. Smart Compose dựa trên AI với Tài liệu, giúp người dùng viết câu
tốt hơn, có thể tạo bước nhảy vọt lên web để tài liệu trên Nó sẽ được giới thiệu cho khách hàng Android và iOS g suite trong những tuần tới. G Suite dành cho Android vừa nhận được hỗ trợ chủ đề tối và nó sẽ đến với các ứng dụng dành cho iOS trong vài tháng tới, theo Google. Để giảm phiền nhiễu do nhấp vào liên kết trong tài liệu và mở trang web mới, Google sẽ đưa bản xem trước liên kết đến Tài
liệu trên Android trong những tuần tới. Thay vì mở một ứng dụng hoặc trang Web mới, xem trước liên kết sẽ hiển thị một thẻ với thông tin về nội dung và hình thu nhỏ trực quan. XEM: Cool Google Sheets TricksMấp một bản cập nhật sắp tới về các bài giảng của sinh viên được thiết kế để trang trải sự gia tăng của các cuộc họp ảo trong đại dịch. Google đã tạo một luồng trang chiếu có thể cuộn theo chiều
dọc mà người dùng có thể chụm lại để phóng to để họ có thể xem lại các trang chiếu nhanh hơn, bất kể họ đang chỉnh sửa nội dung hay trong bản trình bày. Nó sẽ đến với Android trong những tuần tới và là do cho iOS trong những tháng tới. Google đang tinh chỉnh các nhận xét và mục hành động từ Tài liệu, Bảng tính và Trang trình bày dành cho Thiết bị di động để cải thiện khả năng cộng tác. Sẽ có một
khu vực nhận xét lớn hơn trên màn hình sẽ giúp người dùng cuộn và phản hồi dễ dàng hơn. Nó bây giờ đã có trên Android và sẽ đạt iOS trong vài tháng tới. Tiếng Anh, Tiếng Afrikaans, Tiếng Albania, Tiếng Amharic, Tiếng Ả Rập, Tiếng Armenia, Azerbaijan, Basque, Belarus, Bengali, Bungari, Campuchia, Catalan, Trung Quốc (Hồng Kông), Croatia, Séc, Đan Mạch, Hà Lan, Estonia, Philippines, Phần
Lan, Pháp, Galicia, Gruzia, Đức, Hy Lạp, Gujarat, Hebrew, Hindi, Hungary, Iceland, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Kannada, Kazakh, Hàn Quốc, Lào, Latvia, Litva, Malayalam, Marathi, Mông Cổ, Nepal, Na Uy, Na Uy Bokmål, Ba Tư, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Punjabi, Rumani, Nga, Serbia, Trung Quốc , Tiếng Slovenia, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Swahile, Tiếng Thụy Điển, Tiếng Tamil, Tiếng Telugu, Tiếng Thái,
Tiếng Trung Phồn thể, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Ukraina, Tiếng Urdu, Tiếng Việt, Tiếng Zulu Tiếng Anh, Tiếng Afrikaans, Tiếng Albania, Tiếng Amharic, Ả Rập, Armenia, Azerbaijan, Basque, Belarus, Bengali, Bulgaria, Campuchia, Catalan, Trung Quốc (Hồng Kông), Croatia, Séc, Đan Mạch, Hà Lan, Estonia, Philippines, Phần Lan, Pháp, Galicia, Gruzia, Đức, Hy Lạp, Gujarati, Hebrew, Hindi, Hungary,
Iceland, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Kannada, Kazakh, Hàn Quốc, Lào, Latvia, Litva, Malaya , Tiếng Na Uy, Tiếng Na Uy Bokmål, Ba Tư, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Punjabi, Rumani, Nga, Serbia, Trung Quốc giản thể, Singhalese, Slovak, Slovenia, Tây Ban Nha, Swahile, Thụy Điển, Tamil, Telugu, Thái Lan, Trung Quốc truyền thống, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina, Urdu, Việt Nam, Zulu Zulu
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