
Werken waar en wanneer 
je maar wilt

Op elk apparaat
Doordat Dropbox werkt op alle 
apparaten en alle veelgebruikte 
besturingssystemen, kun je werken 
waar en wanneer je maar wilt. 

Snelheid is van belang...
Je kunt sneller werken en goedkeuring 
krijgen doordat voorbeeldweergaven 
onderweg kunnen worden bekeken, 
zoals:

• Modellen
• Productdemonstratievideo's
• Illustraties en meer

...de grootte niet
Grote bestanden kunnen moeiteloos 
worden geüpload en bekeken, zoals:

• Ontwerpen
• Programmeerbestanden
• Code

Een snellere workflow

Op stoom blijven
Breng ontwerp-, product- en technische 
teams bij elkaar in één tool.

Werken zoals jij dat wilt
Met de Dropbox voor bedrijven-API 
maak je aangepaste workflows.

Gebruik je favoriete tools 
Werk met je favoriete tools voor 
ontwikkeling, projectmanagement en 
communicatie, zoals:

• Jira Software
• Microsoft
• Salesforce
• Slack
• Trello

Een ongestoorde workflow
Werk samen met leveranciers in de 
toeleveringsketen, consultants en 
producenten om sneller te kunnen 
leveren.

Veilig werken

Je gegevens veilig houden
Je creatieve materiaal en IP-adressen 
zijn dankzij geavanceerde 
beveiligingsfuncties in veilige handen. 
Denk hierbij aan:

• Gedetailleerde controlelogboeken
• Mogelijkheden voor eenmalige 

aanmelding
• Beheerconsole om het delen van 

bestanden te controleren

Met Dropbox Business kunnen teams beter werken, zodat je producten sneller bij de klant terechtkomen. Als je meer wilt weten
over hoe Dropbox Business technologische bedrijven helpt, neem je contact op met je verkoopvertegenwoordiger.

Grote ideeën omzetten  
in realiteit
Je team werkt het best als iedereen met elkaar op één lijn zit. Dit is lastig omdat 
verschillende mensen op verschillende plaatsen op verschillende apparaten 
werken. Met Dropbox Business kunnen technologische teams grote ideeën 
omzetten in gewilde producten.

“Als je snel wilt werken, moet het niet zo zijn dat 
je steeds moet zoeken naar de laatste versie van 
een video of dat je grote bestanden via e-mail 
moet versturen. Met Dropbox kunnen onze 
medewerkers hun werk bekijken en delen vanuit 
één locatie, ook als ze niet op kantoor zitten.”
Joe Ziemer, Head of Communications and Partnerships, Betterment


