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Je bestanden
veilig bewaren

Je spullen altijd
bij de hand

Grote bestanden
verzenden

Samenwerken
aan bestanden

Welkom bij Dropbox
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Je bestanden veilig bewaren
Je kunt met Dropbox al je foto's, documenten, video's en andere
bestanden op één plek opslaan. Bovendien maakt Dropbox
automatisch een back-up van al je spullen.
Ook als je computer niet meer werkt of je je telefoon in de trein
hebt laten liggen, zijn je spullen dus veilig.

Bestanden toevoegen aan je Dropbox
In Windows of op een Mac

1. Installeer de desktopclient op je computer.
2. Sleep bestanden naar de Dropbox-map. Dat is alles!

WINDOWS

MAC

vervolg
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Op dropbox.com

1. Meld je aan bij dropbox.com.
2. Klik boven aan het venster op de knop Uploaden.
3. Kies het bestand dat je wilt toevoegen en klik
op Openen.
4. Je kunt bestanden ook rechtstreeks naar je
webbrowser slepen.

In iOS of Android

1. Tik in de rechterbovenhoek op het pictogram (...) van het menu Meer acties.
2. Kies Bestand uploaden (in iOS) of Hier uploaden (in Android).
3. Kies de locatie van de bestanden die je wilt uploaden.
4. Selecteer de bestanden die je wilt toevoegen en tik op Uploaden.

IOS

ANDROID

vervolg
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Je spullen altijd bij de hand
Sla je foto's en documenten op in Dropbox en open ze
vervolgens op elke computer, telefoon of tablet met de
Dropbox-app. Elk bestand dat je opslaat in Dropbox, wordt
automatisch gesynchroniseerd met al je apparaten.
Je hebt dus overal toegang tot je spullen.

De desktopclient en mobiele apps installeren

De desktopclient
downloaden

De app voor iOS
downloaden

vervolg

De app voor Android
downloaden
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Grote bestanden verzenden
Wil je een bestand verzenden? Voeg het toe aan je Dropbox en deel
de link naar het bestand. Meer niet! Het maakt niet uit hoe groot
het bestand is. Iedereen met de link kan het bestand weergeven of
downloaden, ook mensen die geen Dropbox-account hebben.
Een link naar een bestand delen
Op dropbox.com

1. Meld je aan bij dropbox.com en ga op zoek naar bestanden of mappen die
je wilt delen.
2. Wijs het bestand of de map aan en klik op de knop Delen die wordt
weergegeven. (Als je een bestand deelt, zie je een vervolgkeuzemenu.
Kies Link verzenden.)

3.	Voer het e-mailadres in van de mensen die je wilt uitnodigen.
Klik vervolgens op Verzenden. Je kunt de link ook kopiëren en plakken.

vervolg
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In Windows of op een Mac

1. Installeer de Dropbox-desktopclient (als je dat nog niet hebt gedaan).
2. Open je Dropbox-map en ga op zoek naar bestanden of mappen die je
wilt delen.
3. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en selecteer Dropbox-link
delen. De link wordt automatisch gekopieerd. Plak deze link vervolgens
in een e-mail, een chatbericht of op een andere plek waar de ontvanger
deze kan openen.

WINDOWS

MAC
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Samenwerken aan bestanden
Werk samen aan presentaties en documenten zonder
e-mailbijlagen heen en weer te sturen. Maak een gedeelde map
en voeg anderen hieraan toe. Wanneer je een bestand in een
gedeelde map bewerkt, ontvangt iedereen meteen de nieuwste
versie op zijn apparaat.

Een gedeelde map instellen
Op dropbox.com

1. Meld je aan bij dropbox.com en klik boven aan het venster op
Map delen...
2. Kies Ik wil een nieuwe map maken en delen. Klik op Volgende en
geef je gedeelde map een naam.
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3. Klik op Volgende en geef het e-mailadres op van de mensen die je
wilt uitnodigen.
4. Voeg eventueel een persoonlijk bericht toe en klik op Map delen.

vervolg

beginpagina

5

Super, je bent nu een Dropbox-expert.
Je kunt nu aan de slag met Dropbox. Laat ons
ook op Twitter weten wat je ervan vindt.

Meer tips en trucs
Ga naar ons Helpcentrum voor meer informatie over het herstellen van
oude bestandsversies, hoe je met Selectieve synchronisatie opslagruimte
vrijmaakt op je computer, en allerlei andere geavanceerde functies.

 ropbox beschikt ook over tal van
D
beveiligingstools waarmee je je account
en gegevens verder kunt beschermen.
Op onze pagina Beveiliging wordt beschreven
hoe je een sterk, uniek wachtwoord maakt,
tweestapsverificatie inschakelt en je
beveiligingsinstellingen aanpast.

Maar dat is nog niet alles
Heb je meer opslagruimte of extra functies voor
delen nodig? Probeer Dropbox Pro. Zoek je
een betere manier om samen te werken met je
collega's? Overweeg Dropbox voor bedrijven.
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beginpagina

Veel plezier met Dropbox!

