
Met DocuSign CLM kunnen salesmedewerkers alle taken 
die samenhangen met de afhandeling van overeenkomsten 
rechtstreeks vanuit Salesforce uitvoeren.

Tegelijkertijd kunnen contractbeheerders en juridische 
teams documenten in een gebruiksvriendelijke 
webapplicatie bekijken, bewerken en goedkeuren, zonder 
dat daarvoor een Salesforce-licentie is vereist. Dit betekent 
dat je salesmedewerkers zich kunnen focussen op de 
verkoop, terwijl het juridische team en het contractteam 
profiteert van betere controle en meer standaardisatie voor 
formuleringen, bepalingen en goedkeuringen. Het resultaat 
is een kortere doorlooptijd, minder handmatig werk (en dus 
lagere kosten) en een hoger verlengingspercentage.

DocuSign CLM is nauw geïntegreerd met de 
toonaangevende eSignature-oplossing van DocuSign. 
Beide oplossingen maken deel uit van DocuSign 
Agreement Cloud voor Salesforce, een suite van 
toepassingen die nauw geïntegreerd zijn met Salesforce. 
Met DocuSign Agreement Cloud kunnen bedrijven 
het voorbereiden, ondertekenen en beheren van 
overeenkomsten (zoals offertes, verkooporders en 
verlengingen) en het ondernemen van actie daarop 
aanzienlijk versnellen.

DocuSign CLM voor Salesforce®

Sla overeenkomsten centraal op en profiteer van meer transparantie.

CLM

Met DocuSign CLM (Contract Lifecycle Management) voor Salesforce kun je de 
volledige contractlevenscyclus stroomlijnen door handmatige taken te automatiseren, 
complexe workflows te organiseren en onnodige risico’s te vermijden.

Met DocuSign CLM kun je documenten opstellen, samenwerken, workflows opzetten 
en documenten bewaren in een centrale opslagplaats. DocuSign CLM sluit naadloos 
aan op zowel Salesforce als DocuSign eSignature voor Salesforce. Door de afhandeling 
van overeenkomsten volledig te automatiseren, kan een bedrijf sneller zakendoen, de 
naleving van toepasselijke regels waarborgen en zowel medewerkers als klanten een 
prettigere ervaring bieden.

Geïntegreerd met Salesforce, DocuSign 
eSignature en andere DocuSign Agreement 
Cloud-toepassingen.

Sluit sneller deals door de contractlevenscyclus te automatiseren.
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Deze overeenkomsten moeten allemaal worden opgesteld, ondertekend, uitgevoerd en beheerd

Belangrijkste mogelijkheden

2hr
per dag.

De juridische afdeling  
van Drybar bespaarde

Overeenkomsten opstellen met Salesforce-gegevens op 
basis van vooraf gedefinieerde sjablonen
Genereer automatisch nieuwe contracten op basis van gegevens 
uit Salesforce-objecten, waaronder verkoopkansen en offertes.

Centraal systeem voor inhoudelijke afstemming met 
concept- en versiebeheer
Markeer wijzigingen, houd goedkeuringen bij en centraliseer het 
versiebeheer met samenwerkingstools om iedereen op één lijn  
te krijgen.

Vooraf door de juridische afdeling goedgekeurde 
alternatieve clausules die salesmedewerkers en managers 
kunnen gebruiken bij de inhoudelijke afstemming
Verhoog de naleving en vermijd risico’s door gebruikers te laten 
kiezen uit een clausulebibliotheek met goedgekeurd taalgebruik 
voor contracten.

Geavanceerde workflows maken door te klikken i.p.v. 
programmeren
Houd de afhandeling van overeenkomsten op koers dankzij 
geautomatiseerde workflows die je kunt analyseren en 
optimaliseren.

Centraal opslaan en zoeken vanuit Salesforce
Vanuit Salesforce kun je overeenkomsten eenvoudig zoeken én 
terugvinden, dus je hoeft niet meer achter overeenkomsten aan  
te zitten.

De vaart erin houden dankzij automatische herinneringen
Bied salesmedewerkers de mogelijkheid om meer inkomsten 
binnen te halen en klantenrelaties warm te houden met 
herinneringen voor contractverlengingen en andere belangrijke 
datums. 
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Klaar voor de volgende stap?
Vraag je DocuSign vertegenwoordiger om een 
demonstratie van  DocuSign CLM for Salesforce.

DocuSign CLM en Salesforce CPQ & Billing

Als je de doorlooptijd van offerte naar contract naar 
inkomsten wil verkorten, is DocuSign CLM voor Salesforce 
de perfecte aanvulling op Salesforce CPQ & Billing. 
DocuSign CLM stroomlijnt het opstellen van offertes 
door salesmedewerkers naar de juiste offertesjabloon te 
leiden en vervolgens de offerte automatisch te vullen met 
gegevens uit CPQ-objecten. Daarna stuurt CLM de offerte 
automatisch naar interne en externe beoordelaars.

 De naadloze integratie met DocuSign eSignature 
voor Salesforce zorgt er bovendien voor dat ook het 
ondertekeningsproces wordt geautomatiseerd.

Na ondertekening wordt de ingevulde overeenkomst 
automatisch gekoppeld aan de Salesforce-record en 
centraal gearchiveerd in de doorzoekbare opslagplaats  
van DocuSign CLM.
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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, Inc.  
9 Appold Street, 2nd Floor 
Londen, EG 2AP, Verenigd 
Koninkrijk

docusign.nl

https://www.docusign.nl/producten/clm

