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Een System of Agreement verbindt alle processen voor de afhandeling van overeenkomsten 
in SofR, SofE en alle bedrijfsfuncties: verkoopcontracten, aanbiedingen voor dienstverband 
voor HR, geheimhoudingsverklaringen voor de juridische afdeling en honderden andere 
soorten overeenkomsten. (Zie de tabel op de volgende pagina voor meer dan 70 soorten 
overeenkomsten in tien bedrijfsfuncties.)

Als uw System of Agreement vergelijkbaar is met die van andere bedrijven, zijn handmatige 
processen, lange doorlooptijden en menselijke fouten aan de orde van de dag. Zulke 
verouderde Systems of Agreement kosten enorm veel tijd en geld. Ze verslechteren 
bovendien de ervaringen van klanten, medewerkers en partners. Aangezien overeenkomsten 
volop aanwezig zijn in bedrijven van alle soorten en maten, zien we dat verouderde Systems 
of Agreement een aanslag zijn op de productiviteit van bedrijven uit alle sectoren.

Sommige bedrijven hebben de eerste stap naar transformatie al genomen. De invoer van 
e-handtekeningen om de langzame handmatige handtekeningen te elimineren, was daarbij 
een essentiële en waardevolle doorbraak. Maar hoe belangrijk e-handtekeningen ook zijn, er 
wordt slechts één onderdeel van de afhandeling van overeenkomsten aangepakt, waardoor 
er handmatige processen elders achterblijven. Bij het opstellen van een overeenkomst 
moeten mensen vaak nog gegevens overnemen uit andere systemen, zoals klantgegevens, 
productinformatie en prijzen. Ze moeten bij net ondertekende overeenkomsten vaak ook 
handmatig de bepalingen van de overeenkomst invoeren in bijvoorbeeld facturerings-
systemen. Wat er voor en na het ondertekenen gebeurt, moet op dezelfde manier worden 
gemoderniseerd als het ondertekenen zelf met de e-handtekening.
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Samenvatting

Dankzij de digitale transformatie kunnen bedrijven sneller en gemakkelijker 
zakendoen. Bedrijven hebben miljarden dollars geïnvesteerd om systems 
of record (SofR) te moderniseren, zoals CRM1, HCM2 en ERP3, en hun 
systems of engagement (SofE), zoals automatische marketing en interne 
samenwerkingstoepassingen. Voor de meeste bedrijven is er echter één 
essentieel systeem dat is achtergebleven, ondanks de centrale rol die het 
speelt in het zakendoen. Het is het System of Agreement (SofA) van het 
bedrijf: de verzameling tech-nologieën en processen die gebruikt worden 
voor het voorbereiden, ondertekenen en beheren van overeenkomsten en 
het ondernemen van actie daarop.

System(s) of Engagement (SofE) 
Systemen die door klanten en medewerkers 
worden gebruikt voor digitale interacties met 
en binnen het bedrijf.

System(s) of Agreement (SofA) 
Systemen voor het voordereiden, ondertekenen en 
beheren van overeenkomsten en het ondernemen 
van actie daarop.

System(s) of Record (SofR) 
Gezaghebbende bronnen voor verschillende 
soorten bedrijfsgege vens, zoals klantendossiers, 
personeelsbestanden en voorraad.
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Services 
Accountwijziging  
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Traceren van activa 
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Autorisatie onderhoud  
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Leasecontracten 
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Parkeervergunningen  

Onderhoud gebouw  

CAD-bouwtekeningen  

Leencontracten apparatuur 

Verantwoordingsformulier wijziging  

Bouwvergunningen 

Wijzigingsopdrachten

Human Resources 
Baanaanbiedingen 

Papierwerk nieuwe mede- 

werker 

NDA kandidaat 

Checklist on-/offboarding 

Verspreiding en ondertekening  

van medewerkersbeleid 

Aannemersovereenkomsten 

Geheimhouding 

PTO-beheer 

Prestatiebeoordeling 
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Productbeheer 
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Vrijgavebeheer  

Rapportage codebeoordeling 

Aanvaarding vereisten  

Toezegging vrijgavebereik 

Goedkeuring beleid  

Bèta-/SDK-overeenkomsten 

Inschrijving ontwikkelaarspro- 
gramma 

Methoden productontwikkeling  

Evaluatie nieuw product  

Aankondiging nieuw aanbod  

Deze behoefte leidt to
 
t de opkomst van een modern Sy

 
stem of Agreement , dat 

geautomatiseerd en volledig verbonden is. De verouderde Systems of Agreement hadden 
geen achterliggend platform, terwijl er voor moderne Systems of Agreement doelgerichte 
toepassingen en integratiemodules zijn gemaakt om de bedrijfsprocessen te versnellen. Een 
modern system of agreement verbindt verschillende andere systemen, zodat een 
overeenkomst bijna volautomatisch kan worden opgesteld, ondertekend, uitgevoerd en 
beheerd. Net zoals er CRM-platformen zijn gemaakt voor het verwerken van klantgegevens, 
HCM-platformen voor HR-gegevens en ERP-platformen voor financiële en operationele 
gegevens, zullen moderne Systems of Agreement een vergelijkbare rol spelen voor het 
opstellen en afhandelen van overeenkomsten.

Platformen voor Systems of Agreement kenmerken zich op verschillende manier, zoals hoe 
ze omgaan met de specifieke juridische kwesties van overeenkomsten, hoe ze aan andere 
systemen kunnen worden gekoppeld, hoe gebruiksvriendelijk ze zijn en hoe ze nieuwe 
technologische ontwikkelingen toepassen zoals kunstmatige intelligentie, blockchains en 
slimme contracten.

Aangezien overeenkomsten alomtegenwoordig zijn in een bedrijf, kunnen de bedrijven die nu 
gaan moderniseren niet alleen flink lagere kosten en betere klantervaringen bewerkstelligen, 
maar ook een voorsprong op de langzamere concurrentie krijgen.

Finance 
Factuurverwerking 

Onkostenverwerking 

Kapitalisatiebeheer 

Sign-off audit 

Beleidsbeheer 

Sign-off inventaris 

Overplaatsing/buitengebruik- 

stelling activa 

Subsidieaanvragen 

Omzet- en belastingaangifte 

Openen van consumenten- 

account  

Inkoop 
Inkooporder 

Werkomschrijving 

Hoofdservice-overeenkomst 

Goedkeuring offerteaanvraag 

Naleving leverancier 

Overeenkomst dienstverlenings-

niveau 

Opzeggingsbrieven 

Overeenkomsten software-licentie  

Factuurverwerking 

Overeenkomsten onderaannemer 

Leverancierscontracten

Overeenkomsten vormen de kern van het bedrijfsleven en worden 
in alle aspecten gebruikt.



Door de digitale transformatie kunnen bedrijven 
sneller zakendoen. E-commerce geeft klanten wat ze 
willen, wanneer ze dat willen en waar ze ook zijn. Met 
HCM-software kunnen personeelsbestanden sneller 
worden geopend, bijgewerkt en gedeeld dan met de 
ouderwetse archiefkasten of bestandsservers. Hetzelfde 
geldt voor de gegevens die worden beheerd in CRM- en 
ERP-systemen of andere inmiddels veelgebruikte soft-
wareplatformen. Deze systemen hebben belangrijke 
processen voor het zakendoen gemoderniseerd, waarbij 
vaak papieren, handmatige processen worden vervangen. 
Er is echter één essentieel systeem dat is achtergebleven, 
ondanks de centrale rol die het speelt in het zakendoen: 
het System of Agreement. 

Bij een System of Agreement staat het automatiseren van 
de kern van het zakendoen centraal: de afhandeling van 
overeenkomsten. In elke organisatie zijn overeenkomsten 

aan de orde van de dag, van contracten tussen klanten en 
partners tot arbeidscontracten en allerlei formulieren voor 
interne goedkeuringen. Overeenkomsten zijn anders dan 
gewone documenten, omdat er vaak juridische afspraken 
in staan en ze mogelijk aan bepaalde regelgeving moeten 
voldoen wat betreft het ondertekenen en bewaren. De 
regelgeving kan verschillen per type overeenkomst en 
regionale wetten. Daarom moeten er speciale processen en 
systemen zijn voor overeenkomsten. 

Wat is een System of Agreement nu precies? Dit is de 
manier waarop de vier fasen van een overeenkomst 
worden afgehandeld: voorbereiden, ondertekenen, actie 
ondernemen en beheren. Bij de meeste bedrijven gaan 
deze fasen gepaard met allerlei handmatige processen, 
mensen en verouderde technologieën, zoals hieronder 
wordt afgebeeld.

Achtergebleven belangrijke bedrijfsprocessen

De afhandeling van overeenkomsten werd vaak handmatig en 
ongeorganiseerd gedaan.



In de voorbereidingsfase zijn er verschillende gebruikers 
die de inhoud samenstellen en beoordelen. Dit gebeurt 
vrijwel volledig met de hand en kan lang duren. Er moet 
gezegd worden dat tekstverwerkers en e-mail dit proces 
naar de 20e eeuw hebben getild. De 21e eeuw is echter al 
bijna twee decennia bezig en de meeste ondernemingen 
hebben eigenlijk niets nieuws om te laten zien. Er zijn alleen 
maar meer e-mails die om uw aandacht vragen.

Gelukkig is er op het gebied van contractondertekening 
een doorbraak. Met de systemen voor elektronische 
handtekening van bedrijven zoals DocuSign kunnen 
ondernemingen overeenkomsten verspreiden, onderteke-
nen en verzamelen zonder dat er papier bij komt kijken. Dit 
zorgt voor aanzienlijk kortere doorlooptijden en lagere 
kosten, en worden fouten vrijwel volledig voorkomen. 
Onderzoeksbureau Gartner kwam laatst tot de volgende 
conclusie: "Nu e-handtekeningen mainstream zijn 
geworden, zijn de werkelijke voordelen duidelijk, alom 
erkend en door duizenden organisaties verwezenlijkt voor 
miljoenen gebruikers."4

E-handtekening heeft een andere belangrijk effect: de 
knelpunten van handtekeningen die met pen worden gezet, 
worden doorbroken. Met dat obstakel uit de weg is de weg 
vrij om de afhandeling van overeenkomsten van begin tot 
eind digitaal te transformeren.

De digitale transformatie is met name veelbelovend voor de 
volgende fase van overeenkomsten: actie ondernemen. Om 
de bepalingen van een overeenkomst te kunnen 
vastleggen, moet er eerst informatie worden uitgehaald 
en ingevoerd in allerlei administratiesystemen (Systems 
of Record). Vervolgens worden er werkopdrachten geac-
tiveerd, voorraad aangekocht, betalingen uitgevoerd, en 
worden medewerkers, klanten en partners op de hoogte 
gebracht van wijzigingen via een System of Engagement. 
Als dit allemaal handmatig uitgevoerd moet worden, 
zijn vertragingen en fouten onvermijdelijk, waardoor de 
productiviteit wordt gesmoord en er zelfs incidenteel een 
conflict kan ontstaan die zelfs de meest waardevolle relatie 
op het spel kan zetten.

Wanneer overeenkomsten uiteindelijk worden vastgelegd, 
moeten ze worden opgeslagen en beheerd. De 20e eeuw 
levert opnieuw een enorme bijdrage: In vrijwel alle bedrijven 
is deze fase van de levenscyclus volledig digitaal geworden. 
Helaas is deze fase nog niet slim. Als een overeenkomst 
is ingediend, wordt deze te vaak uit het oog verloren – en 
uit het oog is uit het hart. Dit betekent gemiste kansen om 
prijzen aan te passen bij verlengingen, wat kan leiden tot 
inkomstenderving. Het kan ook leiden tot vergeten rechten, 
waardoor zwaar onderhandelde voorwaarden worden 
verkwist. Voor de beheerfase van de Systems of 
Agreement hebben de meeste bedrijven zelfs überhaupt 
geen systeem.



Kosten van verouderde Systems of Agreement

In een enquête door Forrester Research5 meldde het 
bureau dat alle geënquêteerde beslissers van de IT-
afdelingen en bedrijvengroepen op het gebied van 
overeenkomsten te maken kregen met een combinatie 
van uitdagingen:

· Moeite om zichtbaarheid te houden op de locatie
en status van papieren documenten

· Gebrek aan beveiliging bij afgedrukte documenten

· Moeite om documenten in de loop der tijd te
regetreren en regelen

· Moeite om documenten van meerdere bronnen te
verezamelen en beheren

· Omslachtige papiergerelateerde taken zoals scannen
en documentbeheer

· Kosten en vertragingen door menselijke fouten bij
het uitvoeren van handmatige processen

Dit zijn geen ongebruikelijke problemen. Organisaties van 
elke omvang, uit elke bedrijfstak en elke regio krijgen met 
deze problemen te maken. Naast de hierboven genoemde 
punten doen bedrijven met verouderde Systems  
of Agreement

Tijd verspillen. Vroeger werd het geaccepteerd dat de 
doorlooptijd van een overeenkomst dagen of zelfs weken 
kon duren, terwijl die nu binnen enkele minuten of uren 
gereed moet zijn.

Geld verspillen. Als een afhandeling van overeenkomsten 
veel handmatige stappen heeft, kost het vijf tot tien keer 
meer dan wanneer het automatisch zou gebeuren. Als er 
nog steeds papier en drukwerk bij komt kijken, zijn er nog 
extra onnodige kosten voor materiaal. 

Omzet verliezen. Aan concurrenten die sneller en 
gemakkelijker kunnen zakendoen. Als een bedrijf er meer 
moeite voor moet doen en er langer over doet om een deal 
te sluiten dan de concurrenten, gaan er zakelijke kansen 
verloren en verloopt de verkoop minder efficiënt. De vraag 
is dan alleen hoeveel. 

De tevredenheid van klanten en medewerkers 
beschadigen met verouderde papieren processen waar 
iedereen een hekel aan heeft. Door bedrijven als Amazon, 
Netflix en Uber verwachten mensen de snelheid en 
eenvoud van on-demand diensten.

Bedrijven die niet kunnen of willen voldoen aan dit 
verwachtingspatroon, vervreemden hun klanten 
en medewerkers. 

Het risico lopen niet aan juridische en nalevingseisen 
te voldoen door een gebrek aan standaardisatie en 
beveiliging. Veel bedrijven kunnen niet eens al hun 
overeenkomsten terugvinden, laat staan weten of ze 
veilig zijn en op een rechtsgeldige manier zijn uitgevoerd. 
In veel bedrijven maken medewerkers nieuwe overeen-
komsten op basis van verouderde sjablonen, die ze ooit 
van een bestandsserver hebben gedownload en daarna 
nooit meer gecontroleerd of er een nieuwe versie was. Dit 
gebrek aan zichtbaarheid in de afhandeling en inhoud van 
overeenkomsten kan leiden tot zeer nadelige  
juridische verrassingen.

Deze factoren zetten bedrijven ertoe aan om hun Systems 
of Agreement te moderniseren. Zelfs als er al delen 
gedigitaliseerd zijn, bijvoorbeeld met tekstverwerkers, 
e-mail en elektronische handtekeningen, is een verouderde 
System of Agreement een verzameling losstaande delen die 
afhankelijk zijn van handmatige processen om te kunnen 
werken. Er is een technologische oplossing nodig die deze 
delen verbindt om er een geautomatiseerd geheel van
te maken.



Voor een modern System of Agreement is een doelgerichte oplossing nodig, net zoals CRM, 
HCM en ERP dat zijn om gegevens te beheren en workflows te stroomlijnen. Deze oplossing  
moet het centrum zijn voor het aansturen en verbinden van alle andere systemen en processen, 
die overeenkomsten invoeren, ondersteunen of gebruiken, inclusief de CRM-, HCM- en  
ERP-systemen. 

Moderne Systems of Agreement

De technologie voor zo'n oplossing is er nu. Het is handig om de activiteiten in fasen te verdelen: 
voorbereiden, ondertekenen, actie ondernemen en beheren. 

Voorbereiden. Deze activiteiten hebben betrekking tot het maken van een overeenkomst zodat 
deze kan worden ondertekend. 

Bijvoorbeeld:

· Maak een document in een productiviteitstoepassing zoals Microsoft Word of Google Docs. 
Verstuur het document vervolgens voor verdere afhandeling.

· Maak voor de overeenkomsten in de industrie goedgekeurde sjablonen beschikbaar, 
bijvoorbeeld die door regionale vastgoedorganisaties worden vereist.

· Haal gegevens uit systems of record, zoals CRM, HCM en ERP, om bepaalde delen van een 
overeenkomst automatisch in te vullen, bijvoorbeeld de klantgegevens, productinformatie en 
prijzen. Genereer automatisch een overeenkomst met inhoudsblokken die dynamisch worden 
aangepast aan bijvoorbeeld de geografische locatie van de ondertekenaar.

· Met een begeleidend programma kan de ondertekenaar de benodigde informatie leveren om 
automatisch een overeenkomst te maken die is afgestemd op zijn of haar behoeften, 
bijvoorbeeld voor een leningaanvraag.

· Laat meerdere partijen de conceptovereenkomst beoordelen en bewerken, en aan
de overeenkomst samenwerken. Zo worden de afwegingen geregistreerd en krijgt de 
overeenkomst versiebeheervoor audits.



Ondertekenen. Bij deze activiteiten draait het erom dat 
de overeenkomst op een rechtsgeldige manier  
wordt ondertekend. 

Bijvoorbeeld:

· Stuur de overeenkomst naar meerdere partijen met 
verschillende rollen, zoals beoordelaars, 
goedkeurders en ondertekenaars. Sommige 
ondertekenaars mogen alleen op een bepaalde 
volgorde ondertekenen, terwijl anderen gelijktijdig 
mogen ondertekenen.

· Gebruik een methode die geschikt is voor de
oort overeenkomst en lokale wetgeving om elke 
ondertekenaar te identificeren. Dit kan uiteenlopen 
van een eenvoudige e-mailverificatie tot een 
videoconferentie waarin de ondertekenaar een 
officieel document moet tonen.

· Bewaak tijdens het proces de status van elke 
deelnemer, zodat duidelijk is wat iedereen nog moet 
doen.

· Controleer het ondertekeningsproces en de 
afgehandelde overeenkomst, inclusief een uitgebreid 
verslag van wie wat heeft gedaan, hoe ze zijn 
geverifieerd en andere contextuele informatie.

Actie ondernemen. Bij deze activiteiten draait het om het 
verwezenlijken van de bepalingen van de overeenkomst. 

Bijvoorbeeld:

· Als er voor de overeenkomst een betaling
vereist is, wordt het bedrag automatisch in
een factureringssysteem ingevoerd of nog
beter, de betaling wordt als onderdeel van het
ondertekeningsproces geïnd.

· Als de ondertekenaar nieuwe of bijgewerkte
informatie heeft voor het ondertekeningsproces,
wordt deze auto-matisch ingevoerd in het relevante
System of Record zoals een CRM-systeem.

· Andere processen worden geactiveerd bij
voltooiing van de overeenkomst, bijvoorbeeld voor
de provisionering van een nieuwe klantaccount

Beheren. Deze activiteiten draaien om het beheren 
van overeenkomsten nadat ze zijn uitgevoerd. 

Bijvoorbeeld: 

· Bewaar overeenkomsten op een veilige, centrale plek
of zorg voor centrale toegang tot overeenkomsten in
de verschillende opslagplaatsen.

· Verzamel en analyseer overeenkomsten op basis
van verschillende criteria, inclusief het zoeken van
concepten met KI6.

· Rapporteer over de voltooiing, doorlooptijd en
verschillende andere trends van overeenkomsten.

· Gebruik nieuwe overeenkomsten opnieuw als sjabloon
voor toekomstige overeenkomsten.

Deze mogelijkheden zijn geen toekomstmuziek. Met een 
modern System of Agreement kunt u er vandaag al van 
profiteren. Het resultaat: minder verloren tijd, lagere kosten, 
minder risico en een betere ervaring voor klanten  
en medewerkers.



In het vorige hoofdstuk werd uitgelegd wat een modern 
System of Agreement doet. Het is ook belangrijk om te 
begrijpen hoe deze activiteiten uitgevoerd moeten worden 
om succes te kunnen behalen. Het is het digitale tijdperk en 
dus moeten alle oplossingen geschikt zijn voor de cloud. 
Daarom behandelen we hieronder de vereisten voor een 
agreement cloud: een softwarepakket dat speciaal 
gemaakt is voor de cloud om de volledige afhandeling van 
overeenkomsten te automatiseren en verbinden.

Rechtsgeldigheid. Vanwege de specifieke juridische 
eisen is het ondertekenen voor veel bedrijven het grootste 
knelpunt om Systems of Agreement te moderniseren. 
Wanneer de handtekening wordt gezet, is er een juridische 
verbintenis. Als dit verkeerd gaat, kan dat enorme gevolgen 
hebben. Voor een Agreement Cloud moet de 
e-handtekening daarom helemaal in orde zijn. Bied het alle 
opties om een ondertekenaar goed te kunnen verifiëren?
Hoe worden er bewijsstukken gegenereerd die toelaatbaar 
zijn bij de rechtbank? Voor internationale bedrijven: wordt 
het over de hele wereld geaccepteerd? Voor bedrijven in 
gereguleerde sectoren: voldoet het aan de relevante wet- 
en regelgeving? En zo zijn er nog veel meer vraagstukken, 
elk met hun eigen gevolgen.

Connectiviteit. Het 'systeem' van een System of Agreement 
verwijst naar een verzameling verbonden onderdelen. 
Een Agreement Cloud moet daarom de vele systemen 
verbinden die gebruikt kunnen worden bij de afhandeling 
van overeenkomsten. De volgende drie soorten  
verbindingen zijn belangrijk:

Integratiemodules voor de bestaande systemen van 
bedrijven. Dit zijn vooraf gemaakte koppelingen met 
CRM-, ERP-, HCM- en kantoortoepassingen of andere 
toepassingen die bedrijven al gebruiken. Integratiemodu-
les moeten gegevens in beide richtingen uitwisselen en 
de mogelijkheid bieden om de workflows voor overeen-
komsten in te voegen in de toepassingen die medewerkers 
al gebruiken.

Uitbreidingsmodules voor de Agreement Cloud. Dit 
zijn vooraf gemaakte koppelingen met specialistische 
software om extra functionaliteit aan de Agreement Cloud 
toe te voegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan evaulting voor 
financiële dienstverlening, vastgoedformulieren voor 
verschillende plaatselijke vastgoedorganisaties en identi-
teitsverificatie voor speciale situaties.

Aangepaste connectiviteit. Voor connectiviteit met 
bedrijfseigen toepassingen is een uitgebreide, goed-
gedocumenteerde API7 vereist.

Succesfactoren voor moderne Systems of Agreement



Betrouwbaarheid. Bij bedrijven zijn overeenkomsten aan 
de orde van de dag, dus het is onacceptabel als de 
Agreement Cloud niet bereikbaar is door onderhoud of 
onverwachte problemen. En een leverancier kan wel een 
dienstniveau-overeenkomst met een hoge beschikbaarheid 
bieden, maar dat heeft weinig zin als de leverancier het 
regelmatig nalaat eraan te voldoen. Het is de moeite waard 
om inzicht te krijgen in de werkelijke beschikbaarheid over  
meerdere jaren.

Beveiliging en privacy. Overeenkomsten bevatten vaak 
gevoelige klant- en bedrijfsgegevens. Het is daarom 
belangrijk om te begrijpen hoe veilig een agreement 
cloud is: Voldoet het aan privacy- en beveiligingsnormen 
zoals ISO 270018 en SSAE 18 (SOC 1 type 2, SOC 2 
type 2),9 PCI,10 en HIPAA?11 Overstijgt het de eisen van 
de Europese AVG12 voor door de EU goedgekeurde 
bindende bedrijfsvoorschriften?13 Hoeveel grote financiële 
instellingen gebruiken het?

Flexibele implementatie. Hoewel de meeste bedrijven 
alleen nieuwe software aanschaffen die geschikt is voor de 
cloud, is het in sommige bedrijfstakken vereist of gewenst 
om gevoelige klantgegevens lokaal te bewaren. Idealiter 
biedt een agreement-cloudplatform de optie om gegevens 
in de cloud, lokaal of allebei op te slaan.

Flexibele acceptatie. Het moderniseren van een System of 
Agreement kan een flinke klus zijn. In een doordachte 
Agreement Cloud is incrementele acceptatie mogelijk met 
snelle, grootse resultaten waarop verder kan  
worden gebouwd.

Services voor klantsucces. Vooral voor grotere 
organisaties kan het moderniseren van een System of 
Agreement erg ingewikkeld zijn wat betreft planning en 
uitvoering. Een leverancier van Agreement Clouds moet 
daarom niet alleen over de juiste technologie beschikken, 
maar ook over menselijke expertise om succesvol te 
zijn. U wilt een dienstverlener die meer biedt dan alleen 
de gebruikelijke technische ondersteuning en training, 
en u kan adviseren over het plannen, vormgeven en 
implementeren van de Agreement Cloud en de 
koppelingen met andere onderdelen. Ze moeten over 
technische expertise beschikken (bijvoorbeeld hoe een 
bepaalde API moet worden gebruikt) en zakelijke en 
organisatorische begeleiding bieden (bijvoorbeeld best 
practices om een intern centraal kenniscentrum te maken 
voor uw System of Agreement).

Gebruiksgemak. Er is nog een factor die, indien niet 
goed uitgewerkt, een negatieve invloed kan hebben: 
gebruiksgemak. Simpel gezegd: als een Agreement Cloud 
niet gebruiksvriendelijk is, wordt deze niet gebruikt. 
Dit geldt voor eindgebruikers die overeenkomsten 
ondertekenen, medewerkers die overeenkomsten 
voorbereiden en beheren, en ontwikkelaars die software 
schrijven om verbinding te maken met de Agreement 
Cloud. Het is dus belangrijk dat de bruikbaarheid van een 
Agreement Cloud beproefd en bewezen wordt, waarbij de 
daadwerkelijke gebruikers zelf het systeem ervaren. Het is 
ook aan te raden om recensies en het aantal downloads te 
bekijken van apps in appstores.



Casestudy: Salesforce

Salesforce is een van de vooraanstaande softwarebedrijven ter wereld en uitstekend 
voorbeeld van een bedrijf dat een modern System of Agreement heeft. Vroeger 
verstuurden de vertegenwoordigers van Salesforce contracten per e-mail en post, waarna 
ze die gemiddeld na twee dagen terugkregen. Wanneer het contract was afgerond, moest 
het Sales Operations-team contact houden met de klant om een PO-nummer te krijgen 
voor de factuur. Pas wanneer dat proces was voltooid, werd de klant ingericht.

Met DocuSign Agreement Cloud kan Salesforce nu overeenkomsten maken en 
automatisch invullen met gegevens uit het Salesforce CRM-systeem. De overeenkomst 
kan vervolgens rechtstreeks vanuit de Salesforce-toepassing worden verstuurd ter 
ondertekening. De klant voert het PO-nummer in tijdens het ondertekenen en het 
PO-nummer wordt vervolgens in het Salesforce CRM-systeem geregistreerd. Een nieuw 
exemplaar van de Salesforce-software wordt vervolgens automatisch ingericht voor  
de klant.

Dankzij het moderne System of Agreement handelt Salesforce ruim 90% van de 
contracten binnen één dag af en 71% zelfs nog binnen één uur. Deze enorme tijdbesparing 
betekent een betere ervaring voor klanten en medewerkers en snellere omzetherkenning. 
Er is bovendien een grote kostenbesparing doordat er minder handwerk nodig is.

Salesforce gebruikt voor zijn ruim 3000 salesmedewerkers niet alleen een System of 
Agreement, maar ook DocuSign Agreement Cloud voor HR, Inkoop en andere afdelingen.



Toekomst van Systems of Agreement: slimme contracten, blockchains, KI

beschikbaar zijn om niet alleen de taal, maar ook de code 
te schrijven en controleren. Ook het uitvoeren van een 
overeenkomst krijgt een volledig nieuwe betekenis als de 
overeenkomst zelf de actie onderneemt, waardoor 
waarschuwingen, meldingen en het valideren van 
gegevensbronnen nodig zijn. De Agreement Clouds van 
vandaag moeten worden ontworpen voor die toekomst. 

Vergelijkbare, opkomende technologieën zoals blockchains 
en KI zullen worden toegepast in de afhandeling  
van overeenkomsten.

Bijvoorbeeld:

· Naarmate de technologie volwassen wordt, zullen 
blockchains gebruikt worden om het bestaan van een 
overeenkomst en de relevante gegevens te 
waarborgen. De partners van een bedrijf kunnen daar 
vervolgens mee aan de slag. Blockchains kunnen ook 
nieuwe manieren van identiteitsbeheer mogelijk 
maken. Ten slotte kunnen ze gebruikt worden als 
infrastructuur waarop slimme contracten
worden uitgevoerd.

· Kunstmatige intelligentie wordt al gebruikt
voor het slim zoeken, ophalen en ontdekken van 
overeenkomsten, bijvoorbeeld overeenkomsten 
waarin privacy genoemd wordt zonder dat de 
gebruiker alle mogelijke sleutelwoorden weet of moet 
invoeren. In de toekomst zal KI onder andere 
automatisch overeenkomsten kunnen indelen op 
risiconiveau, gevoelige informatie bewerken, en
de afhandeling van overeenkomsten analyseren
en optimaliseren.

Deze technologische ontwikkelingen zijn onvermijdelijk, 
dus moeten agreement clouds deze mogelijkheden kunnen 
implementeren of eraan gekoppeld worden. Anders worden 
moderne Systems of Agreement zelf verouderd.

Het is extra belangrijk om te bepalen of een Agreement 
Cloud toekomstbestendig is, aangezien moderne Systems 
of Agreement onderdeel zijn van de grotere trend om 
bedrijfsprocessen van begin tot eind digitaal te trans-
formeren. Hoe kunnen bedrijven met een Agreement Cloud 
profiteren van de technologische ontwikkelingen?

Overeenkomsten worden bijvoorbeeld niet meer op papier 
gezet, maar in PDF-formaat14. PDF-bestanden zijn digitale 
documenten, die niet bewerkt kunnen worden. Als een 
PDF-bestand op een telefoon wordt weergegeven, wordt 
de tekst kleiner en is deze mogelijk niet meer leesbaar.  Dat 
is voor eindgebruikers tegenwoordig on-acceptabel. Ze 
verwachten dat de opmaak van documenten automatisch 
wordt aangepast aan het apparaat dat ze gebruiken, of dat 
nu een desktop is of een smartphone. Een Agreement 
Cloud moet naadloos kunnen omgaan met die overgang, 
nu eindgebruikers dat ook steeds meer van overeen 
-komsten verwachten.

Het is eveneens belangrijk dat de bruikbare informatie 
van een overeenkomst er wordt uitgehaald, zodat deze 
informatie in andere systemen kan worden gebruikt. Het 
gaat hierbij niet alleen om de getallen en woorden op de 
pagina, maar om bovenliggende concepten die moeten 
worden afgeleid, zoals het soort contractclausule in 
combinatie met de specifieke bedrijfslogica en workflows. 
Dit is een potentiële toepassing van kunstmatige 
intelligentie in Systems of Agreement. Hieronder staan nog 
een paar voorbeelden. 

Wat als een overeenkomst meer wordt dan alleen 
een document, maar ook uitvoerbare computercode 
bevat?  Dat is de toekomst voor slimme contracten, die 
automatisch actie kan ondernemen op voorwaarden 
van een overeenkomst, bijvoorbeeld een uitbetaling van 
een oogstverzekering als het in april warmer wordt dan 
30 graden. In deze toekomst met slimme contracten 
moet er voor het opstellen van een overeenkomst tools 

Benchmarking en best practices

Elk bedrijf heeft een System of Agreement, maar deze zijn 
meestal verouderd. Daarom kunnen zowel de systemen 
als de bedrijven de snelheid van het moderne zakendoen 
niet meer bijbenen.  Aangezien overeenkomsten 
alomtegenwoordig zijn in een bedrijf, kunnen de bedrijven 
die nu gaan moderniseren niet alleen flink lagere kosten  

en betere klantervaringen bewerkstelligen, maar ook een 
voorsprong op de langzamere concurrentie krijgen. 

Als u wilt zien hoe de DocuSign Agreement Cloud 
organisaties helpt om van deze voordelen te profiteren, 
gaat naar de DocuSign-website op docusign.nl.
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Notes 
1  Customer Relationship Management

2  Human Capital Management 

3  Enterprise Resource Planning

4  Gartner, Market Guide for Electronic Signature, 16 januari 2017

5 Forrester Research, Digital Transforms the Game of Business: Digital Transaction Management 
Emerging As Key Solution (maart 2015).

6 KI is technologie met kunstmatige intelligentie.

7 API staat voor Application Programming Interface. Het geeft aan hoe een softwaresysteem geregeld 
kan worden door andere softwaresystemen.

8 ISO is de Internationale Organisatie voor Standaardisatie.

9 SSAE (Statement on Standards for Attestation Engagements) 18 is een auditnorm voor 
serviceorganisa-ties. SOC (Service Organization Control) 1 type 2 en SOC 2 type 2 zijn de relevante 
rapportage-eisen voor cloudsoftwarebedrijven.

10 Payment Card Industry Data Security Standard is een beveiligingsnorm voor creditcardinformatie

11 De Amerikaanse Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA) omvat 
beveiligings- en privacynormen voor gezondheidsinformatie van individuele personen..

12 De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een EU-verordening voor de bescherming 
van persoonsgegevens en privacy.

13 Aan de hand van bindende bedrijfsvoorschriften (BBV) controleert en certificeert de EU de manier 
waarop een bedrijf de overdracht van persoonsgegevens uitvoert naar buiten de EU.

14 PDF (Portable Document Format) is een bestandsindeling die in de jaren 90 is ontwikkeld om 
documenten weer te geven ongeacht de gebruikte toepassing of het besturingssysteem.

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.

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

docusign.nl




