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Seavus DropMind™ - Web is dynamische mind 

mapping software en maakt visueel denken en 

organiseren van activiteiten in een unieke ervaring. 

Deze mind mapping tool verbetert de productiviteit en 

bespaart tijd. Het is heel goed bruikbaar bij het 

ontwikkelen van plannen, verbetert de communicatie 

in het team, helpt op die manier problemen sneller en 

eenvoudiger oplossen. 

Biedt  samenwerken in real-time 

Maakt brainstorming sessies mogelijk en biedt 

tegelijkertijd samenwerken, waarbij je de voortgang 

kunt volgen in een tijdlijn van veranderingen in de map 

en chat. 

Biedt flexibele integratie 

Inclusief Krachtige manier om uw projecten op te 

starten, waarin u uw dagelijks werk organiseert en 

eenvoudig ideeën vertaalt in een 

besluitvormingsproces met integrtaie tussen de 

desktop applicatie en web toepassingen, Basecamp, 

Google Docs and Google Contacts. 

 

In 5 verschillende talen beschikbaar 

Communicatie is gemakkelijker als je  een bekende taal 

kunt gebruiken: Engels, Spaans, Frans, Duits, 

 

Biedt een verrassend rijke ervaring met 

MS®Silverlight™ 

Ontdek een unieke ervaring zonder blokkades van de 

mapgrenzen dankzij de unieke 4 dimensionale  mind 

map layout. 
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Simultaan samenwerken 

Seavus DropMind™ laat u samenwerken met uw 

collega's en vrienden aan dezelfde map en gelijktijdig 

wijzigingen doorvoeren. Elke actie tijdens het 

samenwerken wordt vastgelegd. Dus kun je altijd terug 

zien hoe de map is onstaan door in de tijdlijn te 

schuiven. Dit versterkt het leerproces en daarmee 

zakelijk gebruik. Hiermee is de communicatie 

verbeterd en je wint nog meer tijd. 

Naadloze Integratie 

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.  Dankzij deze mogelijkheden 

biedt, Seavus DropMind™ platform voor web-based en 

desktop integratie van verschillende software, 

waaronder: MS Project, MS® Outlook, Google Docs en 

Basecamp. 

Integratie met Basecamp - project management 

applicatie 

Basecamp integratie heeft mogelijkheden voor import 

en export van project gegevens en taak informatie 

tussen Seavus DropMind™ en Basecamp. Omdat je 

complete projecten, to-do lijstjes of to-do zaken 

importeert uit Basecamp, of mind map topics 

exporteert als taken vanuit Seavus DropMind™ Geeft 

dit je een heel krachtige projectstart. Hierdoor heb je 

een complete oplossing voor alle aan je project 

gerelateerde activiteiten, zoals  Samen brainstormen, 

discussies en het delegeren van taken met compleet 

visueel overzicht van het  project. 

Integratie met Google Docs, Google Contacts en 

Google Search 

Dankzij de integratie met Google, hebben de 

gebruikers een prima oplossing met complete controle 

over hun documenten.  Ze kunnen elk document  

uploaden en hun Google Docs aan een topic attachen  

binnen hun mind maps. Nog beter, je kunt je Google 

Contacts in de mind map importeren en een advanced 

search op de inhoud van hun Google Docs doen. Met 

deze integratie kan de gebruiker altijd de laatste 

wijzigingen zien en attachments en contacten beheren 

uit beide bronnen. Seavus DropMind™ zowel als 

Google Docs en Google Contacts. 

 

Chatten en maps publiceren 

Seavus DropMind™ maakt samenwerken en chatten in 

real time mogelijk met partners, colleaga's en 

vrienden. Iedereen kan hun   mind maps delen met 

andere Seavus DropMind™gebruikers door ze aan te 

duiden als samenwerkers of kijkers. Op dezelfde 

manier hun mappen publiceren en ze voor elke  

Seavus DropMind™ gebruiker toegankelijk maken, om 

de gepubliceerde mappen te zien of aan te pasen alsof 

het hun eigen maps zijn. 

Presentatie 

Met de krachtige presentatie mode maak, exporteer 

en bekijk je presentaties van je mindmaps direct 

binnen de applicatie. De presentatie is "full-screen" 

en  presenteert de verschillende delen van de map 

zonder af te leiden.  Zo kun je feiten en belangrijke 

gegevens op een stijlvolle en interactieve manier 

presenteren, waarbij de applicatie zelf de presentatie 

genereert en het (als je wilt) exporteert naar 

MS®PowerPoint. 

Interactivity 

Seavus DropMind™ is bjizonder interactief tijdens je 

werk aan mindmaps. Als je een enkel topic selecteert, 

kun je daarbinnen  op woorden of zinsdelen zoeken en 

daaraan gerelateerde informatie online via Google, 

Delicious, Live Search en Wikipedia vinden. Met  

Twitter integratie kunnen gebruikers  map alerts  als 

directe boodschap ontvangen op hun Twitter account 

of  tweet de inhoud van een gekozen topic, eenvoudig 

door twitteren vanuit elke afzonderlijke map aan te 

zetten en te volgen via Seavus DropMind™ op Twitter. 

In-house solution 

Seavus DropMind™ kan ook als  in-house oplossing 

worden gebruikt met de automatische setup van de 

complete Seavus DropMind™ service die eenvoudig op 

de server van de klant kan worden geinstalleerd. 
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