
sentralt sted for distribuert arbeid. Det betyr at team kan 
få tilgang til alt de trenger for et prosjekt – som viktige 
filer, oppgaver, møter og oppdateringer – på ett sted. 
Intelligente forslag til filer og mapper sørger for at teamet 
er et skritt foran ved å gi alle det innholdet de trenger når 
de trenger det. En sikker, distribuert infrastruktur – pluss 
administrative verktøy for kontroll og innsikt – sørger for at 
bedriftsdataene er trygge i Dropbox.

HelloSign 
forenkler avtaler med enkle og sikre e-underskrifter Med 
HelloSign kan alle klargjøre et dokument for underskrift, 
skrive under digitalt og følge med på avtaleprosessen for 
de viktigste dokumentene. Med den innebygde Dropbox-
integrasjonen kan alle Dropbox-brukere sende ut et 
dokument for e-underskrift uten å måtte åpne en egen app. 
Kunder over hele verden har tillit til HelloSign-plattformen 
– som omfatter e-underskrifter, digitale arbeidsflyter og 
elektroniske faksløsninger med HelloSign, HelloWorks og 
HelloFax – for å automatisere og administrere de viktigste 
forretningsavtalene.

DocSend 
gir forretningsfolk mulighet til å administrere eksterne 
avtaleflyter bedre. Med den sikre delingsplattformen kan 
brukere kontrollere, få innsikt i og ferdigstille de viktigste 
dokumentene. De kan sende og spore dokumenter med 
bare én kobling, med analyser og kontroll i sanntid.

Dropbox Plus
har den plassen du trenger for å organisere livet ditt. 
Med 2 TB med kryptert nettskylagring har du plass til alt 
innhold, tilgjengelig når som helst på en tilkoblet enhet 
– telefon, nettbrett eller datamaskin. Med verktøy som 
sikkerhetskopiering av datamaskin, Dropbox Passwords 
og Dropbox Vault er dette et perfekt sentralt sted for 
jobbrelaterte og private ting.

Dropbox Family 
samler familiens dokumenter på ett sted, i ett abonnement. 
Opptil seks medlemmer får 2 TB til å dele bilder, videoer, 
PDF-dokumenter og til og med Google Dokumenter. Hvert 
enkelt medlem har tilgang til Familiemappen, en delt 
mappe hvor alle medlemmer kan holde seg oppdatert om 
viktige familieting. Alle har en egen konto for personlige 
filer – og alt er samlet i ett abonnement, med én faktura. 

Dropbox Professional 
gir ekstra sikkerhet og lagringsplass for behovene du har 
som selvstendig næringsdrivende. Med Dropbox Transfer, 
premium forhåndsvisninger og dype integrasjoner med 
andre ledende arbeidsverktøy er det enklere enn noensinne 
å få og ta hensyn til tilbakemeldinger fra kunder. Med 
deling med merkevare, trafikk og innsikt, seerhistorikk og 
180 dagers versjonshistorikk er det du lagrer i dine 3 TB 
med plass sikkert. 

Dropbox Business 
drifter samarbeid for over 500 000 team over hele verden. 
Med Dropbox Spaces har team tilgang til ett organisert, 

Produktene våre

Om Dropbox
Med Dropbox kan du organisere livet ditt på ett sted og sørge for fremdrift i 
jobben. Med over 700 millioner registrerte brukere i 180 land har vi som mål 
å utforme en mer opplyst måte å jobbe på. Dropbox har hovedkontor i San 
Francisco, California, og kontorer over hele verden. For mer informasjon om 
oppdraget vårt og produktene våre, gå til www.dropbox.com.



Infrastrukturen vår
Dropbox lagrer over 90 % av brukerdataene i en egen, spesialbygget lagringsinfrastruktur. Vi har også 
bygget opp et globalt privat nettverk med regionale akseleratorer som er distribuert i Nord-Amerika, 
Europa, Asia og Australia. Denne toppmoderne infrastrukturen har ført til opptil 50 % kortere ventetid, 
slik at brukerne kan hente data raskere, sikrere og på en mer pålitelig måte.

Økosystemet vårt
Dropbox har utviklet strategiske partnerskap med mange ledende verktøy, noe som gir kundene et åpent 
økosystem for å bruke verktøyene de foretrekker på jobb. I dag er Slack, Zoom, Atlassian, Microsoft, 
Google og mange flere blant samarbeidspartnerne våre.

Bedriftsinformasjon 

 

Bedriftens tidslinje
• Juni 2007: Drew Houston og Arash Ferdowsi grunnlegger Dropbox

• September 2008: Dropbox blir tilgjengelig for offentligheten

• September 2009: iPhone-appen slippes på markedet

• April 2010: Android-appen, iPad-appen og mobil API slippes på markedet 

• November 2011: Dropbox for team lanseres

• Februar 2013: Dropbox for team legger til administratorverktøy for å gi IT økt innsikt og delingskontroll

• April 2013: Dropbox for team får det nye navnet Dropbox Business og slår seg sammen med identitetsleverandører for å tilby 

styrket integrering med aktiv katalog, inkludert single sign-on (SSO)

• Juni 2013: Dropbox Partner Network lanseres for å gi løsningsleverandører mulighet til å selge og støtte Dropbox Business

• November 2015: Dropbox presenterer Dropbox Enterprise-støtte for HIPAA-samsvar og melder om 150 000 forretningsteam

• Mars 2016: Dropbox presenterer en egen lagringsinfrastruktur

• Juli 2016: Dropbox informerer om positiv fri kontantstrøm og nærmere 200 000 forretningsteam, verktøy for IT-

administratorer, lanseringer, en helt ny administratoropplevelse og nye teammapper

• September 2016: Dropbox informerer om en europeisk infrastruktur som er tilgjengelig for Dropbox Business-team og om 

EU-USA Privacy Shield-sertifisering 

• November 2016: Dropbox utvider den globale infrastrukturen, oppdaterer verktøy for IT-administratorer og lanserer Dropbox 

Paper i beta

• Januar 2017: Dropbox introduserer smart synkronisering, gjør Paper tilgjengelig på 21 språk over hele verden, lanserer ny 

design på webgrensesnittet og legger ut tre nye Dropbox Business-pakker. Dropbox melder om over USD 1 milliard i stipulert 

årlig omsetning og blir det SaaS-selskapet som har nådd denne milepælen raskest til dags dato.

• September 2017: DBX Platform leverer en helhetlig serie med API-er og utviklerverktøy for å bygge nye funksjoner i Dropbox

Dropbox har over

700 
millioner

registrerte brukere

I 2020 hadde Dropbox 

USD 1,9 
milliarder

i salgsinntekt

Dropbox har brukere i 

over 180
land og områder



• Oktober 2017: Dropbox Professional lanseres – et abonnement for selvstendig næringsdrivende for å lagre, dele og følge opp 

arbeid fra ett sted. Dropbox presenterer ny branding, nytt merkevareformål og en ny markedsføringskampanje

• Februar 2018: Dropbox lanserer Dropbox Foundation som skal fremme og beskytte menneskerettigheter ved å inngå 

partnerskap med innflytelsesrike veldedige organisasjoner, gjennom ubegrensede bidrag og ferdighetsbasert frivillig arbeid

• Mars 2018: Dropbox børsnoteres med symbolnavnet DBX

• Januar 2019: Dropbox kjøper opp HelloSign, en plattform som omfatter e-underskrifter, digitale arbeidsflyter og elektroniske 

faksløsninger

• September 2019: Dropbox introduserer Dropbox Spaces, en nyutvikling innen delte mapper, samt verktøy drevet av 

maskinintelligens, for å være organisert, fokusert og synkronisert

• November 2019: Dropbox kjøper opp Valt, en sikker passordbehandler

• Juni 2020: Dropbox presenterer nye funksjoner for å håndtere kundebehov hjemme og på jobb, inkludert Dropbox 

Passwords, Dropbox Vault, sikkerhetskopiering av datamaskin og Dropbox Family

• Mars 2021: Dropbox kjøper opp DocSend, som jobber med sikker deling av dokumenter og analyser, med over 20 000 

kunder


