
Sammanför människor

Organisera ditt varumärke
Sammanför varumärkets tillgångar på 
en och samma plats 
där alla från butikschefer till 
e-handelsdistributörer enkelt kan 
komma åt dem.

Kommunicera bättre
Skapa och visa kommentarer direkt i 
digitala tillgångar, datauppsättningar, 
budgetar och kontrakt.

Jobba tillsammans
Förena detaljhandelns IT-ekosystem 
– säljpunkten, logistiken, tillverkningen 
och designprogramvaran – med ett 
enda verktyg.

Förvandla en vision till 
verklighet

Arbetsflöde från ritning till 
försäljning
Granska och godkänn material 
snabbare i samarbete med externa 
designföretag, partner i 
leveranskedjan, logistikleverantörer 
eller fastighetsutvecklare.

Håll igång flödet
Skapa anpassade arbetsflöden med 
Dropbox Business-API.

Inget klumpigt extraarbete 
Koppla upp dig mot befintliga 
arbetsflöden i branschens 
favoritverktyg, inklusive:

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

Säkra upp ditt övertag

Håll ditt arbete säkert
Se till att känsliga design-, ekonomi- 
och strategifiler förblir i rätt händer 
genom att styra delning och tillstånd 
med Drobox-adminkonsolen. 

Förbered dig för högsäsongen
Använd länkar som slutar gälla för att 
registrera (och avregistrera) 
säsongspersonal under högsäsongen. 

Minska riskerna
Har du tappat eller fått din enhet 
stulen? Använd fjärradering för att 
skydda din IP och företagsdata.  

”Vi har hundratals olika förpackningsvarianter. 
Det är enormt mycket som står på spel för oss 
och vi har fullständigt förtroende för Dropbox 
Business.” 
Brian Olney, Director of Brand Marketing, Vita Coco

Att få ut populära produkter på marknaden är svårare än det verkar. Det är dags att förenkla. Dropbox Business gör det lättare
för team i detaljhandeln att producera och sälja produkter som kunderna älskar. För mer information, kontakta din 
partnersäljrepresentant i dag.

Förvandla kreativa 
koncept till produkter som 
konsumenterna efterfrågar
Att förvandla en fantastisk ritning till en säljande produkt är mer komplicerat än det kan verka. 
Det krävs uppfinningsrikedom och hårt arbete av människor i olika yrkesroller och vid olika 
tidpunkter. Dropbox Business hjälper team i detaljhandeln att organisera och förenkla arbetet i 
varje steg av produktprocessen.


