Datasheet
Click

Met één klik akkoord gaan met
standaardvoorwaarden
standaardovereenkomsten waarmee klanten akkoord moeten gaan, zoals algemene voorwaarden,
privacybeleidsregels, mededelingen enz. Dit alles registreren en beheren is een flinke taak. De huidige
opties voor Clickwraps bieden een slechte gebruikservaring, geven niet of nauwelijks bewijs dat
er een akkoord is en hebben onvoldoende functionaliteit. Dat kan leiden tot juridische geschillen,
onnodige risico’s wat betreft afdwingbaarheid en inefficiëntie bij het binnenhalen van nieuwe klanten.
Bovendien krijgt je IT-afdeling te maken met een hoop rompslomp als je huidige oplossing moet worden
bijgewerkt, veranderd of gecontroleerd.
DocuSign Click is een gebruiksvriendelijke, gemakkelijk te
implementeren Clickwrap-oplossing. Met Click kunnen klanten
met één klik akkoord gaan met standaardvoorwaarden, voor
lagere kosten en risico’s, en een betere klantervaring.
– Lager risico op niet-naleving van E-sign, eIDAS en andere
juridische standaarden
– Betere klantervaring met duidelijke opties voor weergave en
aanvaarding
– Gestroomlijnde ontwikkeling en onderhoud met de kant-enklare oplossing van DocuSign
– Clickwraps veilig en centraal opslaan, zoeken en beheren
met een volledige audittrail

Wat is clickwrap?
Clickwrap is een manier om met één klik aan te geven dat
je akkoord gaat met bepaalde voorwaarden. Een Clickwrapovereenkomst wordt in de VS, EU en verschillende andere
landen als rechtsgeldig gezien en komt in de meeste gevallen
juridisch gezien overeen met een met een pen gezette
handtekening. Mits goed geïmplementeerd en onderhouden,
biedt een Clickwrap systeem een zeer doelgerichte methode
voor rechtsgeldige overeenkomsten, met name voor online
transacties en toepassingen.
Meer informatie over Clickwrap vind je hier op onze
overzichtspagina.

Click kan worden geïntegreerd in je websites en mobiele apps.
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Gebruikscasussen

Belangrijkste mogelijkheden
Belangrijkste mogelijkheden
De datum, tijd en andere essentiële informatie worden in het Certificate of Completion
opgenomen om snel audits te kunnen uitvoeren, naleving te garanderen en onnodige risico’s te
voorkomen.
Automatisch gegenereerde code
Er wordt automatisch een codefragment gegenereerd dat je in je website of mobiele apps kunt
invoegen om snel en eenvoudig Clickwraps te implementeren. Je kunt de clickwrap-overeenkomst
ook rechtstreeks naar eindgebruikers sturen via een URL. Zo bespaar je je IT-afdeling en
ontwikkelingsteams tijd en wordt de werkdruk lager.
Versiebeheer
Het is gemakkelijk om wijzigingen aan en addenda van je Clickwrap-overeenkomsten te beheren
je ziet direct welke versie iemand gebruikt. Zo weet je zeker dat je klanten akkoord gaan met de
laatste versie van de Clickwrap.

Accounts aanmaken en
inloggen
Softwarelicenties
Softwaredownloads
Proefproducten
Afrekenpagina’s
Registratiepagina’s
Algemene voorwaarden
Servicevoorwaarden
Gebruiksvoorwaarden
Privacybeleid
Verklaringen van afstand
Geheimhoudinsverklaring
Mededelingen en disclaimers

Compatibel met je bestaande DocuSigninfrastructuur
Als DocuSign-klant kun je allerlei overeenkomsten centraal beheren en Clickwrap- en eSignatureovereenkomsten binnen de DocuSign Agreement Cloud harmoniseren.
Overeenkomsten centraal beheren
Sla voltooide Clickwrap-overeenkomsten centraal op voor interne processen en beheer.
Lay-out van Clickwrap aanpassen
Er zijn meerdere weergave- en acceptatieopties beschikbaar, voor een verbeterde en
overzichtelijke gebruikservaring die op jouw unieke vereisten is afgestemd.
Verplicht openen of lezen voor toestemming
Met deze optie weet je zeker dat je gebruikers de Clickwrap-overeenkomst zien/lezen voordat ze
toestemming kunnen geven.
Verzendmethode beheren
Gebruikers kunnen zelf aangeven hoe ze de Clickwrap-overeenkomst waarmee ze akkoord zijn
gegaan, willen ontvangen en opslaan.

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 Cloudplatform biedt DocuSign eSignature aan: wereldwijd de meest gebruikte manier om documenten elektronisch te
ondertekenen–altijd, overal en op elk apparaat. Inmiddels gebruiken meer dan 750.000 klanten en honderden
miljoenen gebruikers in meer dan 180 landen DocuSign voor betere overeenkomsten.

2021.01.28

DocuSign, Inc.
9 Appold Street, 2nd Floor
Londen, EG 2AP, Verenigd
Koninkrijk
docusign.nl

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

