
De huidige staat van Contract
Lifecycle Management

Hebben jouw huidige
contractprocessen een
impact op je omzet?
Slecht contractmanagement is van invloed op de gehele 
organisatie. Dit is naar voren gekomen in een recentelijk 
rapport van Forrester, waarin een verlies van 9% bij bedrijven 
gemeld werd die nog steeds met ouderwetse processen 
werken. Het is dan ook geen verrassing dat dit jaar meer dan 
60% van de organisaties van plan is om hun 
contractmanagement te verbeteren.1

94% 
van de ondervraagden
geeft aan dat menselijke 
fouten het proces voor
contractmanagement
beïnvloedt.2

Handmatig contractmanagement
beïnvloedt de bedrijfsprestaties
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DocuSign CLM kan helpen

Top drie voordelen van het gebruik 
van DocuSign CLM:1 

Doe sneller zaken
Automatiseer handmatige taken,
creëer workflows en elimineer
obstakels om werk sneller en
accurater gedaan te krijgen.

Verbeter de klantervaring
Standaardiseer bedrijfsprocessen en
verbeter toezicht terwijl je de
afhankelijkheid van je juridische
afdeling vermindert.

Verbeter de klantervaring
Overtref de verwachtingen van de
klant met een transparante, handige
en versnelde contractervaring.

Transformeer de manier waarop je overeenkomsten
voorbereidt, Ondertekent, actie onderneemt en 
beheert - met robuuste integraties waaronder 
Salesforce, Microsoft en Oracle en meer.

Maak sneller omzet.
Moderniseer jouw
system of agreement.

Automatiseer de levenscyclus van jouw
overeenkomsten met DocuSign CLM, voor 
sneller zakendoen, betere naleving van 
regelgeving en productievere werknemers.

1.  Contract Lifecycle Management 101, 2019
2. The State of Contract Management 2019
3. The State Of Systems Of Agreement, 2019

Uitdagingen komen in elk
stadium van de levenscyclus voor

68% 
van werknemers geeft aan dat het 
meer dan 10 minuten duurt om een 
contract te kunnen vinden.2

53% 
van bedrijven moet
overeenkomsten handmatig
naar verschillende 
teams sturen.3

40%
van organisaties moeten
handtekeningen nog steeds
handmatig verkrijgen.3

52% 
van medewerkers geeft aan dat
hun bedrijfscontracten wel drie
tot vier keer aangepast worden
voordat deze voltooid is.2

Voorbereiden

Ondertekenen

Actie ondernemen

9%

65%

€32

van de omzet kan 
verloren gaan door slecht
contractmanagement.1 

heeft vertraging in het sluiten
van deals gerapporteerd
vanwege slechte processen.2

kosten per contract

Handmatig contractmanagement
zorgt voor hogere kosten: 

Beheren

75%

30%

90-100%

kortere salescyclus

verlaging in operationele kosten

verbetering van naleving
van regelgeving


