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ХМАРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ LUCIDCHART 
 

Найінтуїтивніше зрозумілий засіб створення діаграм та блок-схем у хмарі.  

LucidChart – це провідний додаток для створення діаграм та візуалізації в Інтернеті. Встановіть зараз, щоб 

легко створювати блок-схеми, ERD-діаграми, мережеві діаграми, UML-діаграми та багато іншого. Поділіться 

своїми діаграмами з колегами для отримання зворотного зв'язку в режимі реального часу та одночасного 

редагування діаграм. Понад 8 мільйонів користувачів, у тому числі Comcast, NASA, Netflix, Target та Xerox. 

Вибирайте LucidChart для швидкого створення професійних, інтерактивних діаграм, документування будь-якого 

процесу чи ідеї. Підключіть LucidChart до програм Google Диск, Google Документи, Google Таблиці, Google 

Презентації та інших провідних програм. 

Глобальна сумісність: 

- імпорт файлів Visio, OmniGraffle та Gliffy; 

- працює у всіх основних браузерах; 

- інтеграція з Google Диск, Microsoft Office, Slack, Box, Confluence, JIRA, HipChat, Jive, та багато інших; 

- імпортує архітектуру AWS для генерування мережної діаграми. 

Бібліотеки форм для будь-якого сценарію: 

- блок-схеми, діаграми зав’язків та карти процесу; 

- макети та каркаси; 

- діаграми UML, ER та мережеві діаграми; 

- організаційні діаграми та нотація моделювання бізнес-процесів (BPMN). 

Ідеально підходить для команд: 

- спільна робота в режимі реального часу; 

- груповий чат у редакторі та коментарі за допомогою @mentions; 

- потужне управління версіями та історія редакцій. 

Готово для корпоративного використання: 

- перевірка автентичності SSO (система єдиного входу) та SAML (мова розмітки підтверджень безпеки); 

- автоматизоване виділення облікового запису; 

- консолідації облікових записів та безпечне блокування домену; 

- спеціалізована група підтримки облікового запису. 

Легке поширення та публікація: 

- експорт у PDF, PNG, JPG та Microsoft Visio; 

- впровадження діаграм у блоги, вікі та веб-сайти; 

- публікація за унікальною веб-адресою; 

- пряма публікація у соціальних мережах; 

- створення презентації. 

Розпочати роботу з складно структурованими блок-схемами, діаграмами і іншими засобами візуалізації в 

середовищі LucidChart може кожен, дякуючи інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу (рис. 1).  

 
Рис. 1. Інтерфейс середовища LucidChart 

LucidChart допомагає візуально вирішувати складні завдання за допомогою архітектурних діаграм та блок-

схем. Завдяки цьому весь колектив команди буде чітко уявляти, як справи з кодом і системами. У спільному 

робочому процесі можуть одночасно брати участь одразу кілька людей, що неабияк спрощує життя розподіленій 

команді. 

Весь цей функціонал робить це хмарне середовище універсальним, як  щодо особистісного користування так 

і командного. 


