
Als het genereren, inhoudelijk afstemmen 
en goedkeuren van overeenkomsten 
binnen je bedrijf nog steeds handmatig 
gebeurt, heeft je verkoop daaronder te lijden.
Verkoopmedewerkers zijn minder productief. 
Overeenkomsten bevatten foutief ingevoerde 
gegevens. En het sluiten van deals neemt meer 
tijd in beslag dan nodig is.

DocuSign Negotiate voor Salesforce versnelt je 
verkoopproces door het genereren, inhoudelijk 
afstemmen en goedkeuren van overeenkomsten 
uit Salesforce te automatiseren.

Met Negotiate genereren je medewerkers automatisch 
overeenkomsten op basis van klant-, product- en 
prijsgegevens die al in Salesforce staan. Bovendien 
kunnen ze op basis van bedrijfsregels die verwijzen 
naar Salesforce-gegevens eenvoudig inhoud toevoegen 
of uitsluiten, zoals de transactiewaarde. Vervolgens 
kunnen medewerkers Negotiate gebruiken om overleg 
te plegen met interne en externe beoordelaars, zodat de 
overeenkomst inhoudelijk kan worden afgestemd en kan 
worden goedgekeurd. Alles wordt centraal bijgehouden, 
met versiebeheer en een audittrail van wie wat wanneer 
heeft gedaan. En omdat dit allemaal is geïntegreerd met 
Salesforce en DocuSign eSignature, kun je automatisch 
overeenkomsten genereren, inhoudelijk afstemmen en 
ondertekenen. Daarna worden de documenten automatisch 
weer opgeslagen in Salesforce.

Deze automatisering verhoogt de productiviteit, 
beperkt de bedrijfsrisico’s en verkort de 
contractsluitingstijd.

Gebruikscasussen 
Offertes
Facturen
Voorstellen
Geheimhoudingsverklaringen (NDA’s)
Raamovereenkomsten (MSA’s)
Werkomschrijvingen (SOW’s)

Automatiseer het genereren van en samenwerken  
bij overeenkomsten uit Salesforce®

Versnel je verkoopproces met DocuSign Negotiate voor Salesforce

Negotiate

Belangrijkste mogelijkheden
Eenvoudiger samenwerken
Werk efficiënter samen dankzij interne goedkeuringen, externe 
controles en conceptbeheer.

Versiebeheer
Houd een centrale gegevensrecord bij waarin alle wijzigingen 
van een overeenkomst tijdens de afstemmingsfase worden 
geregistreerd.

Samengevoegde gegevens uit Salesforce
Voorkom fouten bij de gegevensinvoer door automatisch klant-, 
product- en prijsgegevens automatisch uit Salesforce op te halen.

Voorwaardelijke inhoud
Gebruik bedrijfsregels om specifieke inhoud op te nemen of uit te 
sluiten, bijvoorbeeld op basis van regio of transactiewaarde.

Dynamische tabellen
Genereer offertes of facturen met correct opgemaakte tabellen.

Documentgeschiedenis
Automatiseer het bijhouden van documentactiviteiten, zodat deze 
eenvoudig kunnen worden gecontroleerd.

Beheerdersvriendelijk
Doordat je weinig tijd kwijt bent aan de configuratie van het 
systeem, kun je je concentreren op je verkoopproces.



Klaar voor de volgende stap?
Vraag je DocuSign-leverancier om een 
demonstratie van DocuSign Negotiate 
voor Salesforce

Probeer het nu

Stap 1
Download en installeer de DocuSign Negotiate voor 
Salesforce-toepassing via de Salesforce AppExchange. 
Probeer het systeem 30 dagen gratis uit.

Stap 2 
Koppel je DocuSign-account en maak sjablonen met onze 
stapsgewijze begeleiding. 

Stap 3 
Met slechts een paar klikken kunnen je verkopers 
overeenkomsten genereren, deze inhoudelijk afstemmen  
en ter ondertekening verzenden met DocuSign eSignature 
voor Salesforce.1 

Automatiseer de afhandeling van overeenkomsten 
en integreer ze in je verkoopcyclus

DocuSign Negotiate voor Salesforce is onderdeel van de 
DocuSign Agreement Cloud voor Salesforce, een suite  
van toepassingen en integratiemodules die het voorbereiden, 
ondertekenen en beheren van overeenkomsten en 
het ondernemen van actie daarop binnen Salesforce 
automatiseert. Doordat DocuSign Negotiate voor  
Salesforce naadloos aansluit op DocuSign eSignature  
voor Salesforce, kun je sneller en nauwkeuriger zakendoen, 
in elk fase van de verkoopcyclus. Versnel je verkoopproces 
door automatisch overeenkomsten te genereren,  
inhoudelijk af te stemmen en goed te keuren met de 
DocuSign Agreement Cloud voor Salesforce.

DocuSign     DocuSign Negotiate voor Salesforce

1  DocuSign eSignature voor Salesforce wordt afzonderlijk verkocht. Als je dit product al hebt aangeschaft, 
kun je het koppelen met DocuSign Negotiate voor Salesforce. Als je nog niet beschikt over DocuSign 
eSignature voor Salesforce, kun je deze toepassing downloaden via AppExchange en uitproberen.
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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/negotiate
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