
Minska riskerna

Bestäm vem som ska se vad
Dropbox erbjuder förstklassiga 
säkerhetsfunktioner så att du får bättre 
kontroll över vem som ser vad, och 
bättre översikt över vad som händer 
med dina projekt.

Minimera mängden förseningar 
och omarbeten
Få omedelbar åtkomst till filer. Dropbox 
Business synkar med Delta-synk upp 
till 4,6 gånger snabbare än 
konkurrenterna.1

Få informationen du behöver 
snabbt
Använd Dropbox Smart Sync för att 
komma åt också de allra största 
renderingarna, ritningarna eller filmerna 
– utan att offra någon plats på 
hårddisken eller mobilen. Pålitlig åtkomst 
till företagsdata, också i offlineläge eller 
med svajig uppkoppling.

Hantera projekten  
utan krångel

Bygg teamet tillsammans
För samman team, entreprenörer, 
arkitekter och kunder på en och 
samma plats.

Organisera er
Hantera flera offerter och organisera 
filer och bilder från olika källor med 
filinlämningen

Få kontakt med entreprenörer 
och leverantörer 
Dela information på ett säkert sätt och 
styr vilka filer som entreprenörer och 
externa leverantörer ska ha åtkomst till 
via Dropbox-adminkonsolen.

Bygg starkare 
tillsammans

Samarbeta var som helst, när 
som helst
Använd avancerade 
förhandsgranskningar utan att behöva 
oroa dig över storleksbegränsningar. 
På så vis kan du samarbeta i stora 
CAD-, BIM- eller PDF-filer, Photoshop-
dokument eller Excelark när som helst, 
var du än är.

Fortsätt använda populära 
branschverktyg
Dropbox ansluter till branschverktygen 
du redan använder så att du kan slippa 
förseningar och fortsätta driva 
projekten framåt.

• Autodesk
• Docusign
• Adobe
• Fieldwire
• PlanGrid 

”Vi söker enkla, flexibla verktyg som får jobbet gjort. 
Dropbox var därför det självklara valet för oss. Så 
många av våra anställda använde redan produkten 
innan vi rullade ut den att vi inte behövde investera 
i speciellt mycket extra utbildning.” 
Richard Wetzel, partner, Centric Projects

I byggbranschen går saker och ting inte alltid som planerat. Det viktiga är hur ett företag hanterar problemen. Dropbox Business 
hjälper byggbolag att reagera snabbare och bygga smartare varje gång. För mer information om hur Dropbox hjälper byggbolag
som ditt eget, kontakta vår partnersäljrepresentant i dag.

Bygg smartare och mer 
kostnadseffektivt
För byggföretag innebär kravet på projekt inom budget och tidsram att det måste 
styras med transparens och lyhördhet. När det oväntade händer måste du och 
ditt team kunna reagera snabbt. Dropbox är det säkra verktyget som byggföretag 
förlitar sig på för att hålla projektet på rätt spår, vare sig arbetet sker från kontoret, 
byggplatsen eller på språng.

1 “Mindre bandbreddsåtgång och kortare väntetider med Dropbox Business”, 2016, Principled Technologies


