6 razões para usar o Dropbox
Business com o Microsoft Teams
As empresas que usam o Microsoft Teams contam com o Dropbox para reunir todos os tipos de
conteúdo em um só lugar, graças às integrações com ferramentas conhecidas.

Dropbox Business ou
Microsoft Teams:
qual é a diferença?
A aceleração das tecnologias deveria nos
tornar mais produtivos, mas a realidade
é bem diferente. À medida que o cenário
de aplicativos evoluiu, nossos dispositivos
cresceram desordenados e ruidosos,
tornando a vida no trabalho cada vez
mais caótica. O trabalho está espalhado
por um número crescente de canais
isolados, tornando-nos desorganizados
e sobrecarregados. Trocamos um dia de
trabalho de oito horas relativamente focado
por um ataque repentino e interminável de
distrações e interrupções.
Aplicativos, mensagens e pessoas exigem
atenção, puxando nossas mentes em cem
direções ao mesmo tempo e tornando
impossível focar no que é importante. A
maioria de nós alterna entre aplicativos
no trabalho a cada seis minutos, com
notificações constantes interrompendo nosso
foco. Com nosso conteúdo, ferramentas e
equipes espalhados, não é de admirar que

Aplicativos baseados em bate-papo,
como o Microsoft Teams, podem

ajudar na comunicação, mas quando

é hora de avançar o trabalho de forma

significativa, os funcionários precisam
de um espaço de trabalho inteligente
para ajudá-los a se concentrar no

conteúdo que fornece resultados. As
próximas páginas mostram como as

equipes podem atingir suas metas com
o Dropbox Business.

nos sintamos frustrados e que as equipes não
consigam entrar em sincronia.

Para saber mais sobre como sua empresa pode caminhar mais rapidamente com o Dropbox Business, acesse dropbox.com/business/contact.

1. Conecte suas ferramentas favoritas
em um só lugar
O Dropbox conecta todo o conteúdo e as ferramentas que você
usa para o trabalho, para que tudo seja facilmente acessível.
Chega de alternar entre plataformas, aplicativos e tipos de
conteúdo, um espaço de trabalho inteligente permite que você
os use em um só lugar.
O ecossistema verdadeiramente aberto do Dropbox permite que
sua equipe use suas ferramentas favoritas, não importa quem
as faça. Una G Suite, Office 365, Adobe, Slack, Zoom e outras
das melhores ferramentas da categoria em um único espaço
para dar suporte aos usuários da maneira que eles escolhem
trabalhar.
Ao priorizar o ecossistema da Microsoft, o Teams dificulta a
incorporação das ferramentas que sua equipe usa para colaborar.

2. F
 orneça mais contexto em torno do
seu trabalho
Quando uma equipe colabora em um projeto, pode ser
difícil acompanhar. Quem tem a versão mais atualizada da
apresentação? Quando foi atualizado pela última vez? O que
ainda precisa ser feito? Quem é responsável pelas entregas?
O Dropbox Spaces transforma suas pastas em espaços de
trabalho conectados que dão vida ao conteúdo da sua equipe.
Adicione descrições para dar contexto a pastas e atribua
próximas etapas como tarefas fazendo menção por @ a seus
colegas de equipe diretamente na pasta compartilhada. Veja
a atividade da equipe em cada arquivo para saber quando o
conteúdo foi editado, atualizado ou acessado.
O Dropbox Spaces economiza tempo e frustração da sua equipe.
Basta de ter de procurar informações em e-mail, bate-papo e
notas da equipe para ficar atualizado em um projeto.

3. Crie, edite e compartilhe arquivos do
G Suite e do Microsoft Office, tudo no
Dropbox
O Dropbox armazena os tipos de arquivos do G Suite e da
Microsoft , facilitando a criação, edição e colaboração em
documentos, de planilhas do Google às apresentações do
PowerPoint, tudo isso sem sair da plataforma. As alterações
feitas nas ferramentas de parceiros são sincronizadas
instantaneamente com o Dropbox, para que você nunca
precise se preocupar com o controle de versões em todas as
ferramentas.
Você também pode armazenar documentos do Dropbox Paper e
atalhos para links da web junto com o restante do seu conteúdo.
A Microsoft não pode armazenar documentos, planilhas e slides
do Google, o que leva ao conteúdo espalhado por equipes e
ferramentas.

Para saber mais sobre como sua empresa pode caminhar mais rapidamente com o Dropbox Business, acesse dropbox.com/business/contact.

4. Elimine a desordem com inteligência
de máquina
Pesquisar seu conteúdo para encontrar o arquivo que você
precisa no momento pode ser tedioso. Agora, com as sugestões
de conteúdo, você verá os arquivos e as pastas de que
provavelmente precisa de imediato, assim pode começar a
trabalhar mais rapidamente.
Os destaques da equipe revelam o conteúdo em que sua
equipe está trabalhando, assim você sempre sabe o que é mais
importante e relevante.
Além disso, os anexos sugeridos aparecem para as próximas
reuniões para ajudar as equipes a identificar arquivos relevantes,
independentemente do tipo. Embora a Microsoft possa sugerir
arquivos armazenados no SharePoint e no OneDrive para as
próximas reuniões, essas ferramentas não têm suporte para
nada que tenha sido criado no G Suite e em outras soluções de
nuvem.

5. Avance com clientes e clientes fora
da sua organização
A maioria das equipes trabalha com pessoas fora de sua
empresa para fazer o trabalho. As equipes de vendas trabalham
com clientes, as equipes de marketing trabalham com agências,
as equipes financeiras se reportam aos analistas e as equipes
jurídicas trabalham com consultores externos.
O Dropbox facilita o trabalho seguro com parceiros externos
por meio de uma rede de mais de 600 milhões de usuários
do Dropbox. Os controles de acesso garantem que somente
as pessoas certas possam acessar a pasta ou encontrar o
conteúdo (ou até mesmo ver os nomes dos arquivos), e a
exibição da atividade mostrará quem acessou ou atualizou
cada arquivo e quando. Habilite a proteção por senha,
desabilite os downloads e defina as datas de validade de links
compartilhados para proteger as informações confidenciais.
Você pode até mesmo usar marca d'água nos materiais que
serão enviados a clientes externos.
Colaborar com um convidado no Teams requer fornecer acesso
de convidado ao Teams, ao OneDrive e ao SharePoint, o que
mantém partes do trabalho isoladas entre aplicativos.

6. Desempenho confiável em todas as
plataformas
Habilite funcionários para que acessem, editem, sincronizem e
compartilhem seus documentos do Office a qualquer hora, em
qualquer dispositivo. O Smart Sync permite que você visualize e
abra todos os seus arquivos com praticamente nenhum limite de
espaço de armazenamento local, assim você pode acessar seus
arquivos diretamente de seu desktop. Os aplicativos móveis do
Office e do Dropbox se integram entre si para que você consiga
facilmente criar, editar e compartilhar entre aplicativos.
A experiência móvel do Teams exige que os usuários instalem os
aplicativos One Drive e SharePoint.
A Microsoft não pode armazenar documentos, planilhas e slides
do Google, o que leva ao conteúdo espalhado por equipes e
ferramentas.

Para saber mais sobre como sua empresa pode caminhar mais rapidamente com o Dropbox Business, acesse dropbox.com/business/contact.

Obtenha mais de seus investimentos com integrações da
Microsoft e do Dropbox
A boa notícia é que você não precisa escolher entre ferramentas. O Dropbox Business
integra-se ao conjunto de produtos da Microsoft, incluindo o Teams, para que todos da sua
equipe possam aproveitar ao máximo suas ferramentas favoritas.
		

Microsoft Teams

Dropbox Extensions
Envie arquivos do Dropbox para o Teams, especificando destinatários ou grupos, sem sair do Dropbox.
Integração
Localize, compartilhe e reúna comentários sobre seu trabalho no Dropbox diretamente do Microsoft Teams, para
que você possa levar seu conteúdo para discussões relevantes.

		

Integração com o MS Office 365

Os recursos de coautoria proporcionam ao Office a colaboração em tempo real. Os usuários podem criar arquivos
novos e existentes em dropbox.com ou diretamente no aplicativo Dropbox para dispositivos móveis no Microsoft
Office Online. As alterações são salvas automaticamente no Dropbox, tudo isso sem necessidade de troca de
e-mails. E o emblema do Dropbox permite que os colaboradores vejam quem mais está visualizando um arquivo e
obtenham a versão mais recente com apenas um clique.

		

Integração com o Outlook

Permita que o complemento do Dropbox para Outlook envie links compartilhados para arquivos do Dropbox e
salve anexos de e-mail no Outlook diretamente no Dropbox.

		

Integração com o Azure

Conecte o Dropbox Business ao Azure para gerenciar com segurança a criação de contas e fornecer SSO (logon
único) de categoria empresarial à sua equipe.

Para saber mais sobre como sua empresa pode caminhar mais rapidamente com o Dropbox Business, acesse dropbox.com/business/contact.

