
Je ideeën beveiligen

Je gegevens zijn veilig
Dropbox biedt professionele 
beveiligingsfuncties zoals meerlaagse 
beveiliging en strikte versleuteling om je 
te beveiligen tegen meerdere 
bedreigingen en ervoor te zorgen dat je 
gevoelige gegevens in veilige handen zijn.

Voldoen aan de regels
Dropbox ondersteunt geaccepteerde 
standaarden en regelgevingen als 
FERPA, COPPA and HIPAA, waaraan 
universiteiten volgens de wet of 
accrediteringsinstanties moeten 
voldoen.

Jij bepaalt wie wat ziet
Via de Dropbox-beheerconsole zie je 
wat gebruikers doen en bepaal je 
waartoe gebruikers toegang hebben.

Leren zonder grenzen

Je ideeën overal en altijd delen
Upload, download en bekijk 
documenten, ongeacht het 
bestandstype of de bestandsgrootte, 
van wetenschappelijke documenten tot 
grote MATLAB- of STATA-
gegevenssets en waar je ook bent— in 
de collegezaal, op een conferentie of 
onderweg.

Toegang op elk apparaat
Doordat Dropbox werkt op alle 
apparaten en alle veelgebruikte 
besturingssystemen, kunnen studenten 
en professors verbinding maken op hun 
smartphone, tablet of laptop.

Ongestoord werken met je 
favoriete tools 
Dropbox werkt met de systemen en 
tools die je al gebruikt, zoals:

• Blackboard
• Okta
• Microsoft
• Cloudlock

Verbreed je 
onderzoekshorizon

Geen silo's of muren
Niets staat je samenwerkingsprojecten 
en innovaties in de weg. Je kunt je 
ideeën en gegevens delen met wie je 
maar wilt, ook met externe partners en 
zelfs als ze geen Dropbox-account 
hebben.

Alles draait om de eenvoud
Dropbox is uiterst gebruiksvriendelijk;  
je hebt geen extra training nodig.

“Dropbox biedt een uitstekende balans tussen 
gebruikersgemak en beveiliging. We werken met 
Dropbox om vlekkeloze samenwerking tussen 
faculteiten en studenten mogelijk te maken. En we 
kunnen erop vertrouwen dat academisch onderzoek 
en andere gevoelige gegevens absoluut veilig zijn.” 

Dan Alig, Chief Information Officer van de Wharton School van  
de universiteit van Pennsylvania

Eenvoudiger leren  
en onderzoek doen
Universiteiten profiteren van de samenwerking tussen faculteiten, studenten en 
universiteitspersoneel. Dropbox Business is de veilige tool waarop universiteiten vertrouwen voor 
eenvoudige samenwerking. Nu kunnen faculteiten zich nog meer richten op hun onderzoek en 
opdrachten organiseren zonder gedoe. Studenten kunnen samenwerken met andere studenten 
en professors, zonder zich druk te hoeven maken over de schema's. En universiteitsmedewerkers 
kunnen ervoor zorgen dat alles vlekkeloos verloopt doordat ze vanaf één plek snel toegang hebben 
tot de vereiste informatie, van personeelsgegevens tot de financiële cijfers.

Ontdek hoe meer dan 6000 universiteiten Dropbox gebruiken om onderwijs en onderzoek eenvoudiger en veiliger te maken voor 
faculteiten, studenten en personeel. Neem contact op met je verkoopmedewerker voor meer informatie.


