Zit jouw
overeenkomstenproces
in de weg van een positieve
medewerkerservaring?
HR-afdelingen besteden veel tijd aan papierwerk, van
werving tot en met het met pensioen gaan van medewerkers.
Dit maakt het moeilijker om te kunnen focussen op het
aannemen, behouden en ontwikkelen van talent.

Verminder handmatige processen met
de DocuSign Agreement Cloud
HR-processen zijn verouderd
en inefficiënt.

62%

van HR professionals
is het er mee eens dat
documentmanagement een
onderdeel speelt in verloren
productiviteit en dat het
ervoor zorgt dat er minder tijd
is voor strategische taken.1

Bij elke fase van het
overeenkomstenproces kom
je uitdagingen tegen.

Voorbereiden
27%

Van nieuwe papierwerk
voor nieuwe medewerkers
is handmatig, waardoor de
eerste ervaring van een
medewerker met een nieuw
bedrijf niet digitaal is.

Onderteken
41%

Van HR-leiders zit meer
dan 25% van hun tijd achter
documenten aan.3

Actie ondernemen
29%

Van HR-professionals
zegt dat hun inefficiënte
overeenkomstenproces
ertoe heeft geleidt dat ze
kandidaten hebben verloren.1

Beheren
58%

van organisaties heeft
niet genoeg inzicht in hun
overeenkomsten.

Het is duurder om een handmatig
overeenkomstenproces te hebben.

52%

van organisaties heeft een
gebrek aan zichtbaarheid
in hun overeenkomsten

1/3

van de kandidaten is verloren
door inefficiënte processen

€
prijs per overeenkomst

DocuSign kan helpen
Top drie voordelen van het
moderniseren van jouw system
of agreement:
Versnel je
onboardingsproces
Zorg voor een betere
medewerkerservaring
Verminder de tijd die wordt
verkwist aan papierwerk

Samen kunnen we jouw digitale
transformatie waarmaken
Integreer je system of agreement met
je HR-systemen om meer voordeel
te behalen.
Integreer de DocuSign
Agreement Cloud met jouw HRIS
om formulieren voor nieuwe
medewerkers te stroomlijnen
en meer.
Houd wereldwijd
medewerkers op de hoogte
van het bedrijfsbeleid en krijg
elektronisch bevestiging, wat
kritisch is voor beleidsvoering.
DocuSign maak het makkelijk
voor jouw medewerkers om
vrijetijdsformulieren in te
vullen, ondertekenen en te
uploaden, direct in payroll en
andere systemen.

Verbeter de
medewerkerservaring.
Moderniseer jouw
system of agreement.
Transformeer de manier waarop je overeenkomsten
voorbereidt, ondertekent, actie onderneemt en beheert
— met een robuuste set van integraties, inclusief SAP
SuccessFactors, Workday, Greenhouse en veel meer!

Leer meer over de DocuSign
Agreement Cloud voor HR.
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