
Arbeta var som helst, när 
som helst

Alla slags enheter
Använd Dropbox på alla slags enheter och 
alla vanliga operativsystem så att du kan 
arbetar när som helst och var som helst 
där det passar. 

Hastigheten spelar roll
Arbeta snabbare och få snabbare 
godkännande med förhandsgranskningar 
på fältet, inklusive:

• Protyper
• Produktdemofilmer
• Illustrationer med mera

Storlek spelar inte
Hoppa över allt krångel med 
lagringsutrymme när du laddar upp och 
delar stora filer:

• Ritningar
• Program
• Kod

Få arbetet att flyta på 
snabbare

Kom in i flödet
Synka design-, produkt- och teknikteam 
med ett gemensamt verktyg.

Bygg det på ditt eget sätt
Skapa anpassade arbetsflöden med 
Dropbox Business-API.

Använd de verktyg ni gillar 
Koppla upp mot dina favoritverktyg 
för utveckling, projektledning och 
kommunikation, till exempel:

• Jira Software
• Microsoft
• Salesforce
• Slack
• Trello

Håll igång flödet
Samarbeta med leverantörer i supply 
chain, konsulter och producenter för att 
snabbare få ut produkterna.

Arbeta säkert

Håll ditt arbete säkert
Skydda kreativt innehåll och IP med 
förstklassiga säkerhetsfunktioner, 
inklusive:

• Detaljerade granskningsloggar
• Möjlighet till samlad inloggning (SSO)
• Övervakning av delning via 

adminkonsolen

Dropbox Business hjälper team att arbeta bättre så att du kan sätta inspirerande produkter i dina kunders händer snabbare. 
För mer information om hur Dropbox Business hjälper teknikföretag, ta kontakt med din partnersäljrepresentant i dag.

Gör verklighet av nästa 
stora idé i företaget
Ditt team arbetar som bäst när alla är synkade. Utmaningen är att människor finns 
på olika platser, vid olika slags enheter, vid olika tidpunkter. Dropbox Business 
gör det enklare för teknikteam att förvandla fantastiska idéer till produkter som 
människor älskar.

”När du hela tiden försöker jobba så snabbt som 
möjligt har du inte råd att leta efter senaste 
versionen av en video eller skicka extremt stora filer 
via e-post. Med Dropbox kan våra medarbetare 
komma åt och dela allt sitt arbete från en gemensam 
plats, också när de inte befinner sig på kontoret.”

Joe Ziemer, Head of Communications and Partnerships, Betterment


