
Skydda dina idéer

Håll dina data säkra
Dropbox är utrustat med förstklassiga 
säkerhetsfunktioner som 
multilagerskydd och omfattande 
kryptering vilket ger skydd mot många 
olika hot och håller känslig information 
säker.

Klara efterlevnaden
Dropbox ger stöd åt standarder 
och förordningar som är standard i 
branschen – inklusive FERPA, COPPA 
och HIPAA – som universitet måste 
efterleva av juridiska skäl eller för att 
behålla en ackreditering.

Bestäm vem som ska se vad
Se vad användarna gör och styr vem 
som har åtkomst till vad med  
Dropbox-adminkonsolen.

Utbildning utan gränser

Dela dina idéer, när som helst och 
var som helst
Ladda upp, ladda ned, visa och arbeta i 
alla slags filer oavsett storlek – från 
akademiska papers till MATLAB- eller 
STATA-filer – vare sig du är i 
klassrummet, på en konferens eller på 
språng.

Använd alla slags enheter
Eftersom Dropbox fungerar med alla 
slags enheter och alla vanliga 
operativsystem kan studenter och 
föreläsare använda den smarttelefon, 
surfplatta eller dator de själva föredrar.

Fortsätt använda dina 
favoritverktyg 
Dropbox fungerar med de 
utbildningssystem och verktyg som du 
redan använder, till exempel:

• Blackboard
• Okta
• Microsoft
• Cloudlock

Utöka 
forskningshorisonten

Inga indelningar, inga väggar
Riv murarna som hindrar forskningen 
och innovationen. Dela idéer, 
information och data med vem som 
helst – också externa partner, vare sig 
de har ett Dropbox-konto eller inte.

Gör det enkelt
Dropbox har konstruerats med 
enkelheten i fokus. Ingen extra 
utbildning behövs.

”Dropbox ger en fantastisk balans av innehållstät 
användbarhet och säkerhet. Vi använder Dropbox för 
att möjliggöra smidigt samarbete mellan fakulteten 
och studenter medan vi skyddar deras banbrytande 
akademiska forskning och andra känsliga data.” 

Dan Alig, Chief Information Officer, Wharton School på  
University of Pennsylvania

Gör utbildning och  
forskning enklare
Universitet tillåts blomstra när fakulteter, studenter och personal jobbar bra tillsammans. 
Dropbox Business är det säkra verktyg som universitet förlitar sig på för att göra samarbetet 
enkelt. Nu kan fakulteten fokusera mer på forskningen och organisera arbetsuppgifterna 
utan krångel. Studenterna kan få kontakt med klasskamrater och handledare utan att 
behöva oroa sig för schemat. Och personalen kan se till att verksamheten flyter på utan 
problem med snabb åtkomst till allt de behöver – från personalinformation till ekonomisk 
data – på en och samma plats.

Får reda på hur över 6 000 universitet använder Dropbox för att göra utbildningen och forskningen enklare och säkrare för fakulteten, 
studenterna och personalen. För mer information, kontakta din partnersäljrepresentant i dag.


