
Risico's verminderen

Jij bepaalt wie wat ziet
Dropbox biedt professionele 
beveiligingsfuncties, zodat je beter kunt 
bepalen wie wat ziet en meer inzicht hebt 
in wat er met je projecten gebeurt.

Minder vertragingen en 
herzieningen
Je hebt direct toegang tot bestanden. 
Dropbox Business synchroniseert tot 4,6x 
sneller dan oplossingen met Delta Sync.1

Snel toegang tot benodigde 
gegevens
Met Slimme synchronisatie van Dropbox 
heb je snel toegang tot zelfs de grootste 
renderings, bouwtekeningen of video's van 
bouwlocaties, zonder dat dit ruimte 
inneemt op je harde schijf of mobiele 
apparaat. Je kunt bedrijfsgegevens op een 
betrouwbare manier bekijken, zelfs als je 
offline bent of een beperkte verbinding 
hebt.

Projecten eenvoudig 
beheren

Een team opstellen
Breng interne teams, aannemers, 
architecten en klanten bij elkaar  
op één plek.

Orde aanbrengen
Met Bestandsaanvragen beheer je 
meerdere prijsopgaven en orden je 
bestanden en foto's van verschillende 
bouwlocaties.

Contact met aannemers en 
leveranciers 
Via de Dropbox-beheerconsole deel je 
informatie op een veilige manier en 
bepaal je tot welke bestanden 
aannemers en externe leveranciers 
toegang hebben.

Samen aan projecten 
werken

Samenwerken, waar en wanneer 
dan ook
Maak gebruik van geavanceerde 
voorbeeldweergaven zonder je druk te 
hoeven maken over de bestandsgrootte. 
Je kunt altijd en overal samenwerken 
aan grote CAD- of BIM-bestanden, 
PDF's, Photoshop-documenten en 
Excel-bestanden. 

Ongestoord werken met 
veelgebruikte tools
Dropbox werkt met de tools die je al 
gebruikt, zodat je projecten op schema 
blijven en geen onnodige vertraging 
oplopen.

• Autodesk
• Docusign
• Adobe
• Fieldwire
• PlanGrid 

“We willen innovatieve tools waarmee we eenvoudig 
kunnen werken. Dropbox was voor ons dus een voor de 
hand liggende keuze. Voordat we Dropbox uitrolden 
werd het al door een groot deel van onze werknemers 
gebruikt, waardoor we niet veel hoefden te investeren 
in training.” 

Richard Wetzel, Partner, Centric Projects

In de bouw lopen dingen niet altijd zoals gepland. Het gaat erom hoe je deze uitdagingen aanpakt. Dropbox Business helpt 
bouwbedrijven om sneller te reageren en slimmer te bouwen. Voor meer informatie over de manier waarop Dropbox
bouwbedrijven zoals dat van jou helpt, neem je contact op met je verkoopmedewerker.

Slimmer en 
kostenbesparend bouwen
Voor bouwbedrijven is het essentieel dat projecten transparant en flexibel zijn om op 
tijd en binnen het budget te kunnen werken. Als er onverwachte dingen gebeuren, 
moeten jij en je team snel kunnen reageren. Dropbox is de veilige tool die teams op 
kantoor, op de bouwlocatie en onderweg nodig hebben om ervoor te zorgen dat 
projecten op schema blijven.

1 “Verminderd Bandbreedteverbruik an Lagere Wachttijden met Dropbox Business,” 2016, Principled Technologies


