PRODUCTLEAFLET

Dropbox
“Veilig delen, synchroniseren en
samenwerken met Dropbox Business.”

Met Dropbox kunt u bestanden veilig delen en openen op ieder device, waar u ook bent.
Dropbox Business geeft u hetzelfde gebruiksgemak maar mét de IT controle die nodig
is binnen een organisatie. Op deze manier houdt u controle over belangrijke, zakelijke,
informatie en activiteiten van gebruikers.
Medewerkers krijgen met Dropbox Business de mogelijkheid
om op een simpele manier complex werk te stroomlijnen.
Met Dropbox kunnen uw teams naadloos en overzichtelijk
samenwerken. Doordat bestanden automatisch
gesynchroniseerd worden zijn gegevens vanaf elk apparaat
dat aan uw account gekoppeld is te benaderen. Op deze
manier kunt u iets opslaan op uw pc en dit later openen

 Overal en altijd toegang
U heeft toegang tot Dropbox vanaf ieder
Windows-, Mac-, Linux-, iOS- of androidapparaat.

 Makkelijk en veilig delen
Dropbox biedt een eenvoudige manier om
bestanden en mappen te delen. Hierdoor kunt
u met iedereen samenwerken, aan elk soort
project.

 Krachtige beheertools
Via het beheerdashboard heeft u gemakkelijk
inzicht in gekoppelde apparaten en controleert u
activiteiten voor het delen van bestanden.

op een van uw andere mobiele devices. Daarnaast wordt
er een back-up gemaakt van alle bestanden en beschermt
Dropbox deze met bestandsherstel. Zodoende kunt u zonder
tussenkomst van het IT-team makkelijk en snel oude versies
of verwijderde bestanden terugzetten.
Dropbox Business geeft u de online opslagruimte die uw
bedrijf nodig heeft. Hierdoor kunt u de hardeschijf van
een computer ontzien. Door daarnaast zelf te selecteren
wat er geüpload wordt kunt u mappen die u niet wilt
synchroniseren overslaan. Dropbox bevat geavanceerde
beveiligingsfuncties om te zorgen dat gegevens
beschermd zijn. Wilt u dat bepaalde bestanden niet
toegankelijk zijn voor alle medewerkers? Via het online
beheerdashboard kunt u groepen maken om de toegang
tot specifieke mappen voor teamleden te beheren.

Standard
Dropbox Standard is speciaal voor de kleinere teams,
vanaf 5 gebruikers, die behoefte hebben aan krachtige
tools voor opslag, delen en samenwerken. U krijgt daarbij
de beschikking over 2 TB aan opslagruimte zodat u de
mogelijkheid hebt om gebruik te maken van de functies
voor delen en samenwerken.

 Bestands- en versieherstel
Eerdere versies en/of verwijderde bestanden
eenvoudig herstellen
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Advanced
Bent u op zoek naar een Dropbox oplossing met
geavanceerdere functies? Dropbox Advanced is ontwikkeld
voor teams en bedrijven die hogere eisen stellen aan
de mogelijkheden voor beheer, controle en integratie.
Dropbox Advanced is verrijkt met tools voor beheer,
audits en beveiliging en u krijgt de beschikking over
zoveel opslagruimte als nodig is.

“Rechstreeks en op ieder
moment toegang tot alle
bestanden in uw Dropbox.”

Enterprise
Dropbox Enterprise biedt opties voor grotere bedrijven die
schaalbare oplossingen en support op maat nodig hebben.
Hierdoor beschikt u over alle opslagruimte die u nodig heeft.

Vragen?
Mail ons: info@ecaretcs.nl
of bel ons: +31 (0)88 488 0080
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