
Met slechts een paar keer klikken vanuit 
Salesforce automatisch professionele 
overeenkomsten genereren.

Gen voor Salesforce

Met DocuSign Gen voor Salesforce kunnen 
salesmedewerkers met slechts een paar  
keer klikken vanuit Salesforce automatisch  
professionele overeenkomsten genereren.

Met Gen kunnen verkopers klantgegevens, 
productinformatie en prijzen naadloos samenvoegen. 
Bovendien kunnen ze op basis van bedrijfsregels of 
Salesforce-gegevens inhoud toevoegen of uitsluiten,  
zoals de transactiewaarde. Het uiteindelijke document  
kan worden verzonden om met DocuSign eSignature  
(apart verkrijgbaar) te worden ondertekend en  
opgeslagen in Salesforce. Verkopers kunnen het  
volledige proces in Salesforce configureren en  
regelen, wat tijd bespaart, fouten voorkomt en de  
weg vrij is voor een gesloten deal.

Gebruikscasussen  

Offertes 
Facturen 
Voorstellen  
Geheimhoudingsverklaringen (NDA’s)

Meer en sneller deals sluiten met DocuSign Gen voor Salesforce. Handmatig 
overeenkomsten opstellen kost tijd en geld. In plaats van verkopen is uw personeel 
meer bezig met het overnemen van informatie uit Salesforce met verouderde sjablonen 
en het kopiëren van tekstbouwstenen uit andere systemen. Deze handmatige 
activiteiten vertragen deals, hebben een negatieve invloed op de productiviteit en 
kunnen menselijke fouten introduceren. Ondertussen lopen de frustraties bij uw 
klanten op omdat ze moeten wachten op de definitieve, foutloze overeenkomsten.



Belangrijkste mogelijkheden Hoe werkt het?

Salesforce-gegevens naadloos samenvoegen.
Maak in een handomdraai foutloze en professionele 
overeenkomsten.

Geïntegreerd met Salesforce (aangedreven door 
Lightning) en DocuSign eSignature.
Automatiseer de afhandeling van overeenkomsten vóór, 
tijdens en na eSignature.

Gegenereerde overeenkomsten bewerken in  
Microsoft Word.* 
Laat verkopers, juridische controleurs en klanten  
bewerken en onderhandelen met een programma dat  
ze goed kennen.

“Voorwaardelijke inhoud” die zichzelf aanpast.
Geef uw verkopers meer tijd door te bepalen welke inhoud 
voor de situatie nodig is en deze direct in te voegen. In 
plaats van een hoop verschillende sjablonen te  
ondersteunen, genieten beheerders van het gemak  
van één sjabloon.

Eenvoudig om in te stellen en in gebruik.
Bespaar uw beheerders tijd en gedoe, doordat verkopers 
zonder professionele services aan de slag kunnen.

Dynamische tabellen.
Genereer snel en gemakkelijk een offerte of factuur  
met tabellen.

1 Download en installeer de DocuSign Gen 
voor Salesforce-toepassing via de Salesforce 
AppExchange. Probeer het systeem 30 dagen  
gratis uit.

2 Koppel uw DocuSign-account en maak sjablonen  
met onze stapsgewijze begeleiding.

3 Met slechts een paar klikken kunnen uw verkopers 
een overeenkomst genereren en voor eSignature 
verzenden met DocuSign voor Salesforce.

Over DocuSign 
DocuSign faciliteert het zakendoen tussen organisaties door het voorbereiden, ondertekenen en beheren van 
overeenkomsten en het ondernemen van actie daarop te automatiseren. Via ons DocuSign Agreement Cloud-
platform biedt DocuSign eSignature aan: wereldwijd de meest gebruikte manier om documenten elektronisch te 
ondertekenen– altijd, overal en op elk apparaat. Inmiddels gebruiken meer dan 500.000 klanten en honderden 
miljoenen gebruikers in meer dan 180 landen DocuSign voor betere overeenkomsten.

* Ondersteuning voor andere tekstverwerkers komt in de toekomst.

Voor meer informatie  
emea@docusign.com 
+31 20 808 5264

www.docusign.nl 
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