Waarom creatieve teams
voor Dropbox kiezen
De productontwerpers van Dropbox letten op de
details zodat gebruikers in een heldere, simpele
omgeving kunnen werken. Dat we design centraal
stellen in de gebruikerservaring is een belangrijke
reden waarom meer dan 500 miljoen mensen
voor Dropbox kiezen. En het is geen verrassing dat
Dropbox al snel een essentiële tool is geworden
waarmee creatieve teams over de hele wereld hun
beste werk delen, beheren en archiveren.
Met gecentraliseerde beheer- en beveiligingsfuncties
is Dropbox Business ideaal voor de IT-afdeling en de
creatieve teams die al graag met Dropbox werken.
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Onderzoek onder leden van ontwerpteams bij
vooraanstaande technologiebedrijven door Greylock
Partners, maart 2015.

•

Met 77% is Dropbox duidelijk de nummer 1 voor
het opslaan van prototypen en mediabestanden.

•

De meest vertrouwelijke prototypen worden
opgeslagen op interne servers.

•

0% van de B2B-bedrijven gebruikt Box als host

Laat ideeën bloeien

Grote bestanden sneller synchroniseren en delen

Dropbox Paper is meer dan een document. Het is een
flexibele werkruimte waar mensen en ideeën samenkomen.
Je kan er mee creëren, beoordelen, bewerken, beheren en
organiseren -allemaal in gedeelde documenten.

Dankzij Delta-, LAN- en streamingsynchronisatie
worden bestanden sneller gesynchroniseerd dan bij
de concurrentie. De combinatie van toonaangevende
prestaties met onbeperkte bestandsgrootte voor
uploads en videobestanden die je direct in de
voorbeeldweergave kunt afspelen in browsers,
biedt producers en videomakers een onmisbare tool.

Makkelijk voorbeelden van bestanden bekijken
Wanneer je een Photoshop-, Illustrator-, PostScript- of
SVG-bestand verzendt via Dropbox, kunnen ontvangers
de afbeelding in de volledige resolutie direct in hun
internetbrowser weergeven. Dit werkt altijd, of ze de juiste
software hebben geïnstalleerd of niet, en zelfs als ze geen
Dropbox-account hebben. En doordat inline aantekeningen
mogelijk zijn in de voorbeeldweergave van elk bestand,
kunnen je collega's overal feedback geven.
Erop vertrouwen dat klanten, partners en bureaus je
werk kunnen bekijken
Wat de omstandigheden ook zijn - de bestandsgrootte,
hoeveel de ontvanger van design of technologie begrijpt, de
bestandsindeling, het aantal bestanden - je hoeft je nooit
af te vragen hoe je een afbeeldings- of ontwerpbestand
verzendt of ontvangt. Je verzamelt bestanden eenvoudig
via één link in een map en deelt ze vervolgens met elkaar. In
Dropbox Business kun je ook wachtwoorden, machtigingen
en vervaldatums instellen, zodat jij bepaalt wie je werk
kan bekijken.

Projectbeheer verbeteren
Gebruik Dropbox Business als moderne server.
Creatieve teams kunnen een naamgevingssysteem
voor bestanden en mappen afspreken dat wordt
gedeeld met alle teamleden, zodat iedereen
eenvoudig kan samenwerken en op elke plek aan de
slag kan. Bewaar alle versies van projectbestanden
in een georganiseerde bestandsstructuur en
archiveer de definitieve bestanden, zodat je ze later
opnieuw kunt raadplegen.

Neem voor meer informatie over Dropbox Business contact op met sales@dropbox.com of ga naar dropbox.com/business

