
Huidige 
topprioriteiten voor 
organisaties

Verbeteren van de 
klantervaring 79% 

Versterken van beveiliging 
en naleving 79% 

Verhogen van 
organisatorische 
veerkracht 71%

Toch is er een probleem. 
Handmatige 
overeenkomstenprocessen 
hebben een ongunstig e�ect 
op de kerndoelen van 
bedrijven. 

Het is tijd om het hele 
overeenkomsten- 
proces te 
automatiseren en 
verbinden. 
Overeenkomsten zijn voor 
bedrijven van essentieel belang. 
Maar waarom zijn ze dan niet 
allemaal digitaal?

Nu downloaden

Toch ervaren 
organisaties nog 
steeds problemen 
met handmatige 
processen voor en na 
het ondertekenen

Voor meer informatie, 
download The State 
of Systems of 
Agreement 2020

De DocuSign Agreement 
Cloud helpt organisaties 
met het automatiseren 
en verbinden van 
het gehele 
overeenkomstenproces. 
Hierdoor kunnen 
zaken sneller gedaan 
worden met:

Betere 
ervaring voor 
klanten, 
partners en 
medwerkers

Minder
risico

Minder 
kosten

Problemen met het 
voorbereiden van 
overeenkomsten

Extra werk vanwege fouten

Ine�ciëntie door het herinvoeren van 
data vanuit systemen naar 
overeenkomsten

Moeilijkheden bij het handhaven 
van veiligheid en naleving

61% 

55% 

50% 

Problemen met actie 
ondernemen na het sluiten 
van overeenkomsten

Handmatige routing van 
overeenkomsten

Dubbel werk door het herinvoeren 
van data vanuit systemen in naar 
overeenkomsten

Fouten & extra werk

56% 

54% 

51% 

Problemen bij het beheren 
van overeenkomsten

Onvermogen om de gehele tekst van  
overeenkomsten te doorzoeken

Gebrek aan inzicht in locatie en status

Risico door het gebrek aan 
vermogen om problematische 
contracttaal te herkennen

59% 

51% 

47% 

Vele organisaties hebben 
elektronische 
handtekeningen 
als eerste stap 
ingevoerd.
Gemiddeld 
68% van 
overeenkomsten 
wordt elektronisch 
ondertekend.
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68%

Leiders die hun 
processen 
digitaliseren, zien

55% Verbetering in 
klantervaring

51% Kortere 
salesprocessen

48% Lager 
foutenpercentage

46% Kortere omlooptijd

Handmatige 
processen zijn

43% Vertragingen bij de 
start van nieuwe projecten

42% Vertragingen bij 
realiseren van omzet

29% Juridische en 
nalevingsrisico's

46% Slechte 
klantervaring

“De grootste impact is 
de verkorting van de 
omlooptijd. Nu het 
proces minder dan 6 
uur duurt, krijgen we 
ons geld sneller.”
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