
Groeiende bedrijven zijn genoodzaakt agressieve 
bedrijfsdoelstellingen met beperkte middelen te 
halen. In dit proces is het handmatig opstellen, 
onderhandelen, uitvoeren en beheren van 
contracten door kleine juridische en operationele 
teams de reden dat zakendoen wordt vertraagd, 
de risico’s worden verhoogd en klanten en 
werknemers gefrustreerd raken. Tegelijkertijd 
beschikken veel bedrijven niet over de middelen 
en de tijd om een technologische oplossing te 
implementeren, waarvan de invoering soms wel 
maanden in beslag neemt.

DocuSign CLM Essentials
Contract Lifecycle Management (CLM) automatiseert het 
end-to-end overeenkomstproces, waaronder het opstellen, 
beoordelen en onderhandelen van contracten en workflows. 
Daarnaast centraliseert het ook de opslag van overeenkomsten. 
DocuSign CLM Essentials maakt deze functionaliteit 
toegankelijk tegen een betaalbare prijs. Het helpt groeiende 
bedrijven beter te organiseren, efficiënter te werken, 
administratieve rompslomp te automatiseren en samenwerking 
tussen teams te stimuleren. Omdat CLM Essentials in enkele 
weken kan worden opgezet, behaal je snel resultaten op het 
gebied van bedrijfsefficiëntie en risicovermindering.

Datasheet 
CLM Essentials

Organiseer, automatiseer en werk samen aan contracten op een eenvoudig, 
gebruiksvriendelijk platform

Gemakkelijk te gebruiken 
en te beheren
Start met lage totale 
gebruikskosten

AppExchange marktleider 
voor contracten
Versnel het proces van offerte 
tot betaling met de beste 
Salesforce-integratie

Begin klein, schaal op 
naarmate je groeit
Naadloos upgraden naar meer 
mogelijkheden wanneer je die 
nodig hebt

Vertrouwde partner
Ingebouwde best-practices, 
van de leider in contractbeheer

Eenvoudig contracten beheren en 
automatiseren met DocuSign CLM Essentials

Binnen een paar weken klaar voor gebruik (in plaats van maanden),  
zodat jouw bedrijf direct rendement kan behalen.



Documenten opstellen

Sjablonen voor contracten
Centraliseer sjablonen in CLM Essentials om er zeker van te 
zijn dat altijd de laatste wettelijk goedgekeurde taal wordt 
gebruikt. Maak en bewerk sjablonen eenvoudig met een  
drag-and-drop editor. 

Automatische contractgeneratie
Voeg gegevens in vanuit een invulformulier of Salesforce om 
elk sjabloon te voorzien van specifieke details. Het contract 
wordt in enkele seconden gegenereerd, zonder onnodig gedoe.

Samenwerken

Vergelijking van versies
Stuur contracten ter beoordeling en goedkeuring naar interne 
en externe partijen, met de mogelijkheid om wijzigingen snel te 
vergelijken en een volledig controletraject bij te houden.

Opmerkingen en taken 
Gebruik opmerkingen en taken om eenvoudiger met interne 
stakeholders op één plaats samen te werken en sneller tot 
goedkeuring te komen.

Integratie met Slack 
Werk in realtime samen met contactpersonen en blijf op de 
hoogte van taken en lopende acties via Slack.
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Workflows

Workflow-sjablonen
Maak snel geautomatiseerde contractworkflows op basis van 
vooraf gebouwde- of nieuw gecreëerde sjablonen. 

Stappen binnen de workflow
Voeg eenvoudig stappen toe en configureer ze (genereren, 
routeren, goedkeuren, enz.) met behulp van een drag-and-drop 
editor. Zo bewaar je het juiste proces voor voor de opmaak  
van contracten.

Workflow-acties
Activeer automatische meldingen die gebruikers waarschuwen 
wanneer ze aan een workflow moeten deelnemen voor een 
snellere uitvoering.

Management

Centrale opslag 
Bewaar en raadpleeg contracten op een centrale locatie om 
voor de juridische afdeling en andere gebruikers één plaats 
van correcte informatie te creëren.

Slim zoeken
Doorzoek de volledige tekst en trefwoorden om snel de 
contracten te vinden die je nodig hebt. Filter en sorteer op 
status, partij, contracttype, waarde en andere tags.

Toonaangevende beveiliging en uptime
DocuSign CLM Essentials is gebouwd op het centrale DocuSign 
CLM-framework, dat SOC 1- en SOC 2-gecertificeerd is met 
toonaangevende uptime, zodat het veilig en beschikbaar is 
wanneer jij het nodig hebt.
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Praktijkvoorbeelden

Sales
Master Service-overeenkomsten
Bestelformulieren
Verkoopcontracten
Distributie-overeenkomsten
Speciale transactievoorwaarden

Juridische afdeling
NDAs
Regelgevings- of overheidsdossiers
Controles op de naleving van contracten
Partnercontracten

Administratie & IT
Werkopdrachten
Wijzigingsopdrachten en verzoeken
Activa traceren
Rapportage van incidenten

Financiële afdeling
Onboarding van cliënten
Openen van een rekening
Overdracht van activa
Regeling van schadeclaims

En meer
Franchise-overeenkomsten
Opgave van werkzaamheden
Commerciële koop- en huurovereenkomsten
Overeenkomsten met onderaannemers
Overeenkomsten inzake grote schenkingen
Overeenkomsten inzake technologieoverdracht

Admin & Integratie

Eenvoudig systeembeheer
Beheer gebruikers, instellingen en meer vanuit een interface die het 
systeembeheer eenvoudig houdt en waarvoor slechts beperkte IT- of 
ontwikkelingsondersteuning nodig is.

Salesforce-integratie 
Gebruik de toonaangevende CLM Salesforce-integratie om contracten in 
Salesforce te maken, beoordelen, routeren, ondertekenen en op te slaan, 
zodat sales in een tool kan werken, terwijl Juridische zaken en Ops het 
verkoopcontractproces kunnen beheren vanuit het systeem dat ze  
zelf gebruiken.

Native integratie binnen eSignature 
Profiteer van de native ervaring en functionaliteit van de meest robuuste 
oplossing voor elektronische handtekeningen die op dit moment op de markt 
beschikbaar is.

Services

Snel uitrollen
Ga door de praktische hulp van experts binnen enkele weken aan de slag,  
in plaats van maanden. 

Word zelf een expert
Train en motiveer je team met gespecialiseerde zelfstudiecursussen van 
DocuSign University.

Oplossingen opschalen
Breid je CLM-oplossing in de loop der tijd uit met ondersteuning van ‘s werelds 
grootste ecosysteem van experts op het gebied van overeenkomsten.

Over DocuSign 
DocuSign helpt bedrijven bij het verbinden en automatiseren van de manier waarop zij overeenkomsten 
voorbereiden, ondertekenen, uitvoeren en beheren. Als onderdeel van de DocuSign Agreement Cloud biedt 
DocuSign eSignature - ’s werelds populairste oplossing voor elektronische handtekeningen, waarmee je van 
vrijwel elk apparaat, waar en wanneer dan ook elektronisch kunt ondertekenen. Vandaag de dag gebruiken meer 
dan één miljoen klanten en meer dan één miljard gebruikers in meer dan 180 landen de DocuSign Agreement 
Cloud om bedrijfsprocessen te versnellen en het dagelijkse leven van vele mensen te vereenvoudigen.

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

DocuSign, Inc.  
100 Liverpool St 
London EC2M 2RH UK 
 
docusign.nl
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