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KORZYSTANIE Z  DROPBOXA W CELU 

PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW  

WSTĘP  

Dropbox to bardzo pomocne narzędzie. Jest to zewnętrzna i spersonalizowana 

przestrzeń dyskowa. Pozwala umieścić aż 2 GB danych, a dostęp do nich mają tylko 

osoby wybrane przez użytkownika. 

INSTALACJA  

Jeżeli zainstalowaliście już Państwo Dropboxa, proszę pominąć ten rozdział. 

1. Proszę wejść na stronę dropbox.com 

2. Jako First name i Last name proszę wpisać dowolne dane. 

3. Po wpisaniu adresu mailowego, wybraniu hasła (zaleca się by było ma poziomie 

Great!), i odhaczeniu I agree…, proszę nacisnąć Sign up. 

4. Rozpocznie się pobieranie programu Dropbox. 

5. Proszę zainstalować program wykorzystując dane logowania i zaznaczając w 

dalszej kolejności opcje 2 GB i Typical. 

6. W zainstalowanym Dropboxie, który domyślnie znajduje się na pulpicie i wygląda 

jak logo Dropboxa, mogą znajdować się pliki, takie jak instrukcja obsługi (Getting 

Started) lub przykładowe zdjęcia (Photos). Można je usunąć. 

https://www.dropbox.com/
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KORZYSTANIE Z DROPBOXA W CELU  

PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW  

OBSŁUGA  

1. Aby móc w pełni korzystać z możliwości Dropboxa, należy potwierdzić adres e-

mail. Jeżeli nie otrzymacie Państwo maila weryfikującego, można ponownie go 

otrzymać klikając na Verify your email na stronie dropbox.com/help/317/en 

2. W Dropboxie proszę utworzyć folder o nazwie PRETIOS - [firma], np. PRETIOS - 

ABC Sp. z o.o. 

3. Aby umieścić plik (skan, dokument elektroniczny itp.) w Dropboxie należy 

przenieść go do folderu PRETIOS - [firma]. Po chwili plik pojawi się na serwerze. 

 

  

https://www.dropbox.com/help/317/en
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4. Folder można teraz udostępnić. W tym celu należy wejść na stronę 

dropbox.com/home i, jeżeli to koniczne, zalogować się. Następnie nacisnąć na 

Share link przy nazwie folderu i w oknie Share… nadać na adres biuro@pretios.pl 

5. Teraz, biuro rachunkowe ma dostęp do wszystkich plików umieszczonych w 

folderze. 

6. Jeżeli korzystacie Państwo z kilku komputerów, to po zainstalowaniu Dropboxa na 

każdym z nich, zamieszczenie pliku na dowolnym z nich spowoduje, że pojawi się 

on zarówno na stronie internetowej jak i w Dropboxie na każdym z komputerów. 

 

https://www.dropbox.com/home
mailto:biuro@pretios.pl

