
Feiten over DocuSign eSignature

Beknopt overzicht

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 om sneller en eenvoudiger 
zaken te doen.

Niet alleen elektronische handtekeningen.

Als pioniers op het gebied van eSignature hebben we nu 
de eerste agreement cloud ter wereld gecreëerd. Met de 
DocuSign Agreement Cloud™ krijg je de keuze uit meer 
dan tien toepassingen en 350 integratiemodules, en kun 
je alle stappen van de afhandeling van overeenkomsten 
verbinden en automatiseren. Met DocuSign doen 
organisaties sneller zaken en profiteren ze van minder 
risico, lagere kosten en een betere ervaring voor klanten, 
partners én medewerkers.

Digitaliseer de volledige afhandeling van 
overeenkomsten met DocuSign.

DocuSign in getallen

Opgericht in 2003

Meer dan 4000 medewerkers

Honderden miljoenen gebruikers over de hele wereld

Meer dan 12 toepassingen in de DocuSign Agreement Cloud

Meer dan 200 partners

Meer dan 350 kant-en-klare integratiemodules voor toepassingen 
van derden

Meer dan 500.000 klanten, waaronder
 – 10 van de 15 grootste financiële dienstverleners ter wereld

 – 7 van de 10 grootste technologiebedrijven ter wereld

 – 18 van de 20 grootste farmaceutische bedrijven ter wereld

 – 800 overheidsinstanties in de VS

Integratiemodules: Salesforce, Microsoft, SAP, Google, Oracle, Box en Workday

Al meer dan 1 miljard transacties

Rechtsgeldig in meer dan 180 landen

43 ondersteunde talen voor ondertekening; 13 ondersteunde talen 
voor verzending

Meestgebruikte toepassing voor e-handtekeningen op Salesforce 
AppExchange

82% van de overeenkomsten afgehandeld binnen één dag; 50% 
zelfs binnen 15 minuten

Een gemiddelde besparing van €32 per document ten opzichte 
van papierafhankelijke processen

Meer dan 120.000 beoordelingen van de DocuSign eSignature 
iOS-app in de Apple App Store, met een gemiddelde score 
van 4,9 uit 5
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“Toen ik DocuSign voor het eerst 
gebruikte, dacht ik dat het slechts 
een eSignature-platform was. Maar 
bij de implementatie zag ik dat het 
veel meer inhield.”
Meredith Schmidt 
EVP & GM of Salesforce Essentials and SMB  
Salesforce

“We hebben inmiddels duizenden 
overeenkomsten afgehandeld via 
de DocuSign Agreement Cloud 
en gemiddeld neemt het afronden 
van de deal nog geen halve dag in 
beslag. Zonder DocuSign duurt dat 
vijf dagen. De DocuSign Agreement 
Cloud maakt het voor onze klanten 
gemakkelijker om zaken met ons 
te doen – en maakt het voor onze 
medewerkers gemakkelijker om 
zaken te doen met onze klanten. 
Dus iedereen heeft er baat bij.”
Alan Bronowicz 
Head of Business Process Management 
Refinitiv (voorheen Thomson Reuters Financial & Risk)

“Iedereen die betrokken is bij de 
afhandeling van contracten, maar 
met name de klant, heeft baat bij 
DocuSign. Zonder DocuSign zou ik 
geen bedrijf willen runnen waarbij 
de dienstverlening aan klanten 
centraal staat.”
Gregg Slow 
EVP Sales & Service 
XOJET

De technologie van DocuSign voldoet aan en overtreft de strengste internationale 
veiligheidsnormen:

Contact opnemen

Wij bieden oplossingen om de diverse stappen in de 
afhandeling van overeenkomsten te digitaliseren. Voor elke 
branche, elke afdeling en elke bedrijfsomvang. Voor meer 
informatie over DocuSign en de DocuSign Agreement Cloud 
ga je naar  
www.docusign.nl of bel ons: +31 20 808 5264.


