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Seavus DropMind™ - Desktop is mind mapping 

software die bedrijven en personen in staat stelt om 

belangrijke gegevens op een intuïtieve en krachtige 

visuele manier vast te leggen. De tool is op meer 

platformen beschikbaar in een dekstop en er is ook 

een web-versie. 

Hiermee kunt u complexe informatie in interactieve, 

visueel onderscheidende mindmaps vastleggen, zodat 

u alles goed kunt onthouden. 
 

Flexibele integratie 

Spaar tijd, inspanning en energie dankzij de krachtige 

integratiemogelijkheden tussen desktop en 

webtoepassing, MS®Outlook, MS® Project. 

Verbetert het onthouden, met hogere productiviteit 

en creativiteit. 

Voortaan geeft u uw presentaties op een soepele, 

aantrekkelijke  "click-to" manier en exporteert slides 

naar MS® PowerPoint of als afbeeldingen in een .zip 

file. 

Lost problemen op en verbetert communicatie. 

Krachtige manier om uw projecten op te starten, 

waarin u uw dagelijks werk organiseert en eenvoudig 

ideeën vertaalt in een besluitvormingsproces. 

 

 

 

Kan op ieder platform worden geïnstalleerd. 

Flexibele installatie op verschillende platformen  - 

Windows, Mac or Linux. 

Ondersteunt meerdere talen.   

Communicatie is gemakkelijker als je  een bekende taal 

kunt gebruiken: Engels, Spaans, Frans, Duits, 

 

Geeft de ruimte om mindmaps te maken.   

Biedt  unieke ervaring met one-of-a-kind four-direction 

map layout waar topics automatisch links - rechts zijn 

geplaatst. 
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Persoonlijke Visualisatie 

Seavus DropMind™ - Desktop werkt  met een soepel 

en flexibel user interface dat je brein stimuleert om 

creatief te zijn door steeds verschillende map styles en 

structuur aan te bieden. Het biedt heel veel kleuren, 

randen, relaties, vormen en verbindingen. En daarbij 

komen meerdere mind map patronen of achtergrond 

kleuren om een map uniek te maken. 

Import/Export Opties 

Seavus DropMind™ is mind mapping software om  

informatie te visualiseren. Het importeert mind maps 

vanuit Mindjet MindManager®, XMind, FreeMind, MS® 

Word documenten MS® Project en MS® Outlook. 

En..., het exporteert mind maps als PDF document, 

Afbeelding, MS®Word document, Rich Text document, 

HTML file, PowerPoint Presentatie, XML file, FreeMind, 

Mindjet MindManager®, MS®Word document, MS® 

Project en MS® Outlook. 

MS® Word and MS® Power Point 

Seavus DropMind™ biedt uitgebreide export opties 

van mind maps naar MS® Word and MS® PowerPoint. 

De hele map content wordt geexporteerd naar een  

intuitiefvisueel formaat. Exporteren van mind maps 

biedt compleet overzicht in de toegevoegde topics en 

alle aandere visuele elementen die in Seavus 

DropMind™ zijn gemaakt . Export naar MS®Word 

maakt handouts voor meetings, rapporten, contracten 

of samenvattingen .  De MS®PowerPoint export biedt 

stijlvolle presentaties die de aandacht van de 

betrokkenen op bijzondere wijze vasthoudt. 

 

Naadloze Integratie tussen Desktop en Web applicatie 

Dit brengt het beste  van zowel desktop als de web 

oplossing samen. Automatische synchronisatie laat 

gebruikers de laatste veranderingen zien en is up-to-

date op elk moment op iedere plaats, zonder 

informatie te verliezen. 

 

 

Taak Management 

Taak Management maakt het mogelijk om taak 

informatie toe te voegen en aan te passen direct 

binnen de mind map. Het biedt de basis taak info, 

zoals: start datum, end datum; duur; prioriteit, % 

compleet en resources, maar ook opties om taak 

afhankelijkheden te zetten, overzichts taken toe te 

wijzen en bij te houden welke taken te laat zijn of een 

risico in zich bergen. Met de krachtige integratie met 

MS®Project en MS® Outlook, is Seavus DropMind™een 

complete oplossing voor projectmanagement, met hun 

taken en resources. 

MS® Project integratie 

De integratie met  MS® Project geeft een compleet 

visueel onderscheidnd overzicht van het project. 

Importeren van .mpp files in Seavus DropMind™, laat 

informatie als taak info zien in elke topic. Dankzij deze 

mogelijkheid biedt, Seavus DropMind™ krachtige 

project initiatie functionaliteit. Samen met de 

naadloze integratie, is het een complete oplossing 

voor alle projectactiviteiten: Van samen brainstormen, 

discussieren en taak toedeling, tot en met export naar 

MS® Project om de project planning af te ronden. 

MS® Outlook integratie 

Met de MS® Outlook integratie is het mogelijk  taak 

informatie uit te wisselen en synchroon te houden 

tussen MS® Outlook and Seavus DropMind™, zonder 

belangrijke gegevens of notities te verliezen. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prioritize tasks 
• Assign resources 

 

 


