
gedistribueerd werken. Dit betekent dat teams op één 
plek alles vinden wat ze voor een project nodig hebben, 
zoals belangrijke bestanden, taken, vergaderingen en 
updates. Met intelligente suggesties voor bestanden en 
mappen blijft je team altijd één stap voor doordat ze op 
het juiste moment over het juiste materiaal beschikken. 
Dankzij een beveiligde, gedistribueerde infrastructuur en 
beheertools voor controle en zichtbaarheid, blijven jouw 
bedrijfsgegevens veilig in Dropbox.

HelloSign 
maakt het sluiten van overeenkomsten makkelijker door 
eenvoudige en veilige elektronische handtekeningen. 
Met HelloSign kan iedereen een document instellen voor 
ondertekening met eSign en zo het overeenkomstproces 
voor hun belangrijkste documenten volgen. Door de 
systeemeigen Dropbox-integratie kan elke Dropbox-
gebruiker een document verzenden voor digitale 
ondertekening zonder daarvoor een aparte app te hoeven 
openen. Het HelloSign-platform biedt oplossingen 
voor digitale handtekeningen, digitale workflows en 
elektronische faxen met HelloSign, HelloWorks en 
HelloFax. Om die reden vertrouwen klanten over de hele 
wereld op dit platform voor het automatiseren en beheren 
van hun zakelijke overeenkomsten.

DocSend 
stelt zakelijke professionals in staat hun externe workflows 
voor het sluiten van deals beter te beheren. Het beveiligde 
platform voor delen biedt controle, zichtbaarheid en 
uitvoering voor hun belangrijkste documenten. Gebruikers 
kunnen met één link documenten verzenden en volgen, 
waarna ze de mogelijkheid hebben tot analyses en controle 
in realtime.

Dropbox Plus
heeft alle ruimte die je nodig hebt om het leven 
georganiseerd te houden. Dankzij 2 TB aan versleutelde 
cloudopslag is er genoeg ruimte voor al je materiaal dat 
direct toegankelijk is via elke verbonden telefoon, tablet 
of computer. Met tools als computerback-up, Dropbox 
Passwords en Dropbox Vault is Dropbox de perfecte hub 
voor jouw persoonlijke en zakelijke leven.

Dropbox Family 
brengt alle informatie van jouw gezin samen op één plek, 
met één abonnement. Tot zes leden hebben de beschikking 
over 2 TB voor het delen van foto's, video's, PDF's en zelfs 
Google Docs. Elk lid heeft toegang tot de Gezinsruimte: 
een gedeelde map waarmee elk lid op de hoogte kan 
blijven van belangrijke familiezaken. Daarnaast heeft 
iedereen een apart account voor persoonlijke bestanden. 
Dit alles valt onder één abonnement met één factuur. 

Dropbox Professional 
biedt extra veiligheid en opslag die aan de behoeften 
van jouw eenmanszaak voldoen. Dropbox Transfer, 
premium voorbeelden en diepe integratie met andere 
toonaangevende tools zorgen ervoor dat het ontvangen 
en verwerken van de feedback van klanten eenvoudiger 
is dan ooit. Door mogelijkheden als delen in je eigen 
huisstijl, verkeer en inzichten, lezersgeschiedenis en een 
versiegeschiedenis van 180 dagen, kun je er zeker van zijn 
dat wat je in jouw opslagruimte van 3 TB opslaat, veilig is. 

Dropbox Business 
maakt samenwerking mogelijk voor meer dan 500.000 
teams over de hele wereld. Met Dropbox Spaces 
hebben teams toegang tot een georganiseerde hub voor 

Onze producten

Over Dropbox
Dropbox is een plek waarop je het leven geordend houdt en het werk vooruit 
helpt. Het is onze missie om onze ruim 700 miljoen geregistreerde gebruikers 
in 180 landen een geïnspireerde manier van werken te bieden. Dropbox heeft 
zijn hoofdkantoor in San Francisco, CA, en kantoren over de hele wereld. Ga 
voor meer informatie over onze missie en producten naar www.dropbox.com.



Onze infrastructuur
Dropbox slaat meer dan 90 procent van de gebruikersgegevens op in zijn eigen, op maat gemaakte 
opslaginfrastructuur. Daarnaast hebben we een wereldwijd privénetwerk opgezet met regionale 
versnellers in Noord-Amerika, Europa, Azië en Australië. Deze ultramoderne infrastructuur heeft geleid 
tot 50% minder vertraging, zodat gebruikers gegevens sneller, betrouwbaarder en veiliger kunnen 
ophalen.

Ons ecosysteem
Dropbox is strategische partnerschappen aangegaan met tal van toonaangevende tools, waardoor 
klanten over een open ecosysteem beschikken met de tools die ze zakelijk het liefst gebruiken. Onze 
huidige partners zijn Slack, Zoom, Atlassian, Microsoft, Google en nog vele andere.

Bedrijfsgegevens 

Tijdlijn van het bedrijf
• Juni 2007: Drew Houston en Arash Ferdowsi richten samen Dropbox op

• September 2008: Dropbox is voor iedereen beschikbaar

• September 2009: lancering van de iPhone-app

• April 2010: lancering van de Android-app, iPad-app en Mobile API

• November 2011: lancering van Dropbox voor teams

• Februari 2013: Dropbox voor teams krijgt een beheerconsole, waarmee de IT-afdeling over meer inzichten en functies voor 

delen beschikt

• April 2013: Dropbox voor teams wordt omgedoopt tot Dropbox Business en gaat een samenwerkingsverband aan met 

identiteitsproviders voor een betere integratie met Active Directory, met inbegrip van eenmalige aanmelding (SSO)

• Juni 2013: lancering van Dropbox Partner Network zodat aanbieders van oplossingen Dropbox Business kunnen verkopen en 

ondersteunen

• November 2015: Dropbox kondigt de ondersteuning aan van Dropbox Enterprise voor HIPAA-naleving. Inmiddels hebben 

150.000 zakelijke teams zich bij Dropbox aangemeld

• Maart 2016: Dropbox onthult zijn eigen opslaginfrastructuur

• Juli 2016: Dropbox kondigt aan dat zijn kasstroom positief is en dat zich bijna 200.000 zakelijke teams hebben aangemeld. 

Daarnaast lanceert het tools voor IT-beheerders met een vernieuwde beheerervaring en nieuwe teammappen

• September 2016: Dropbox kondigt Europese infrastructuur voor Dropbox Business-teams en EU-VS-privacyschild-

certificering aan 

• November 2016: Dropbox breidt zijn wereldwijde infrastructuur uit, en werkt de tools voor IT-beheerders bij. Ook wordt de 

bètaversie van Dropbox Paper gelanceerd

• Januari 2017: Dropbox introduceert Smart Sync, maakt Paper algemeen beschikbaar in 21 talen over de hele wereld, lanceert 

een opnieuw vormgegeven webinterface en rolt drie nieuwe Dropbox Business-pakketten uit. Bovendien kondigt het bedrijf 

aan dat de omzet de $ 1 miljard heeft overschreden, wat Dropbox het eerste SaaS-bedrijf maakt dat deze mijlpaal zo snel 

heeft bereikt

Dropbox heeft ruim

700 miljoen
geregistreerde gebruikers

De omzet van Dropbox bedroeg 

$ 1,9 miljard
in 2020

Dropbox heeft gebruikers in 

180 +
landen en gebieden



• September 2017: het DBX Platform biedt een samengebundelde suite van API's en tools voor de ontwikkeling van nieuwe 

mogelijkheden in Dropbox

• Oktober 2017: lancering van Dropbox Professional, een abonnement waarmee zelfstandige werknemers vanaf één plek hun 

werk kunnen opslaan, delen en bijhouden. Daarnaast onthult Dropbox een nieuw merkgebruik, nieuwe merkdoelstelling en 

nieuwe advertentiecampagne

• Februari 2018: Dropbox lanceert de Dropbox Foundation, die zich samen met impactvolle non-profitorganisaties richt op 

het promoten en beschermen van mensenrechten door middel van onbeperkte subsidies en op vaardigheden gebaseerd 

vrijwilligerswerk

• Maart 2018: beursintroductie van Dropbox onder de beurscode DBX

• Januari 2019: Dropbox verwerft HelloSign, een platform met oplossingen voor digitale handtekeningen, digitale workflows 

en elektronische faxen

• September 2019: Dropbox introduceert Dropbox Spaces, de evolutie van de gedeelde map en tools op basis van machine-

intelligentie om geordend te zijn, gefocust te blijven en synchroon te werken

• November 2019: Dropbox verwerft Valt, een oplossing voor veilig wachtwoordbeheer

• Juni 2020: Dropbox kondigt nieuwe functies aan om aan de behoeften van gebruikers thuis en op het werk te voldoen, 

waaronder Dropbox Passwords, Dropbox Vault, computerback-up en Dropbox Family

• Maart 2021: Dropbox verwerft DocSend, een bedrijf voor het veilig delen van documenten en analyses met ruim 20.000 

klanten


