
Iedereen samenbrengen

Breng orde aan in je merk
Je kunt al het merkmateriaal op één 
centrale plaats bewaren, 
zodat iedereen, van winkelmanagers 
tot distributeurs van e-commerce, er 
gemakkelijk bij kan.

Beter communiceren
Je kunt opmerkingen rechtstreeks op 
digitaal materiaal, gegevenssets, 
budgetten en contracten plaatsen en 
bekijken.

Krachten bundelen
Je verenigt het IT-ecosysteem, van de 
software voor verkooppunten, de 
logistiek en de fabricage tot die van 
het ontwerpteam, met één tool.

Een visie omzetten in 
realiteit

Van ontwerp to tde verkoop
De samenwerking met externe 
ontwerpbureaus, partners in de 
toeleveringsketen, logistieke 
leveranciers of 
vastgoedontwikkelingsbedrijven 
verloopt vlotter doordat materiaal 
sneller kan worden bekeken en 
goedgekeurd.

Een ongestoorde workflow
Met de Dropbox voor bedrijven-API 
maak je aangepaste workflows.

Geen omslachtige tijdelijke 
oplossingen 
Je kunt gewoon blijven werken met de 
bestaande workflows in favoriete tools 
uit de sector, zoals:

• Adobe
• Creative Market
• Microsoft
• VMware AirWatch
• Zendesk

Je werk in veilige 
handen

Je gegevens veilig houden
Met de Dropbox-beheerconsole heb je 
controle over het materiaal en 
bevoegdheden, zodat je financiële 
gegevens en je ontwerp- en 
strategiebestanden in veilige handen 
zijn en blijven. 

Voorbereiden op piekperiodes
Tijdens drukke tijden kun je links met 
een vervaldatum creëren voor interne 
en externe opdrachtnemers. 

Risico's verminderen
Een verloren of gestolen apparaat? 
Met extern verwijderen beveilig je je 
IP-adres en bedrijfsgegevens.  

“We hebben honderden verschillende 
verpakkingen. De belangen zijn enorm 
groot en daarom vertrouwen we 
volledig op Dropbox Business.” 
Brian Olney, Director of Brand Marketing, Vita Coco

Aantrekkelijke producten op de markt brengen is moeilijker dan het lijkt. Het wordt tijd om het proces te vereenvoudigen. Dropbox 
Business maakt het eenvoudiger voor teams in de detailhandel om populaire producten te maken en te verkopen. Neem 
contact op met je verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

Creatieve concepten omzetten 
in gewilde producten
Een fantastisch ontwerp omzetten in een geslaagd product is moeilijker dan het lijkt. Het 
vereist vernuft en grote inzet van meerdere mensen die op verschillende tijden en op 
verschillende locaties werken. Dropbox Business helpt teams in de detailhandel bij elke 
stap in het proces om hun werk te ordenen en te vereenvoudigen.


