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Maakt jouw
overeenkomstenproces
jouw bedrijf langzamer?
De meeste afdelingen binnen een bedrijf zijn afhankelijk
van juridische zaken. In grotere bedrijven blijkt dat de juridische
afdeling elke maand zelfs 64% van de 500 overeenkomsten
moet herzien. Zelfs als het 5 minuten per overeenkomst
zou duren om te herzien, zou dit alsnog een hele werkdag
duren voor een teamlid.1
Het resultaat? Een juridische afdeling die vaak het knelpunt is
van een snellere uitvoering.

Reduceer handmatige processen met
de DocuSign Agreement Cloud
Juridische processen zijn verouderd
en inefficient

33%

van de medewerkers
zegt dat het inhoudelijk
afstemmen van contracten
gemiddeld 30+ uur duurt
vanwege versiebeheer en
2
aanpassingen.

Bij elke fase van het
overeenkomstenproces kom je
uitdagingen tegen.

Voorbereiden
84%

van overeenkomsten zijn
handmatig gegenereerd, door
het aan passen van bestaande
overeenkomsten of het invullen
van een sjabloon.1

Actie ondernemen
40%

van organisaties vraagt nog1 steeds
manueel om handtekening.

Beheren
46%

van organisaties gaf aan
vertraagd te zijn in het starten
van projecten.1

Manage
68%

van de medewerkers zegt dat
het meer dan 10 minuten kost om
een overeenkomst te vinden.2

Het is duurder om een handmatige
system of agreement.te hebben.

%
van medewerkers heeft
wel eens een contract per
e-mail gestuurd en heeft
daarmee beveiligingsrisico's
opgelopen

%
Van organisaties
ziet een vertraging
in de omzet

€
prijs per overeenkomst

DocuSign kan helpen
Top drie voordelen van het
moderniseren van jouw system
of agreement:
Bespaar tijd en word
productiever
Verhoog de zichtbaarheid
in je contracten
Verminder risico en
verbeter bestuur

Samen kunnen we jouw digitale
transformatie aansturen
Automatiseer jouw system of
agreement met DocuSign en maak
het makkelijker voor klanten en
medewerkers om zaken te doen
Automatiseer handmatige taken,
creëer workflows, en elimineer
obstakels om werk sneller en
accurater gedaan te krijgen.
Standaardiseer bedrijfsprocessen
en verbeter toezicht, terwijl je
de afhankelijkheid van je juridische
afdeling vermindert.
Overtref de verwachtingen
van de klant met een
transparante, handige, versnelde
contractervaring.
Leer meer over de DocuSign Agreement Cloud
voor de juridische afdeling.
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1. Commissioned study conducted by Forrester Research on behalf of DocuSign
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