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DocuSign CLM
Verbind en automatiseer de gehele contractlevenscyclus.
Met DocuSign CLM (Contract Lifecycle
Management) kun je de volledige
contractlevenscyclus stroomlijnen door
handmatige taken te automatiseren, complexe
workflows te organiseren en onnodige risico’s te
vermijden. CLM voorziet in documentopstelling,
samenwerking, workflows, naadloze integratie
met DocuSign eSignature en een doorzoekbare
opslagplaats voor afgehandelde overeenkomsten.
Door de afhandeling van overeenkomsten
volledig te automatiseren, kan een bedrijf sneller
zakendoen, de naleving van toepasselijke regels
waarborgen en zowel medewerkers als klanten
een prettigere ervaring bieden.
Met DocuSign CLM kunnen organisaties de afhandeling van
overeenkomsten stroomlijnen door analoge, handmatige
processen te vervangen door een digitale, geautomatiseerde
workflow. Het resultaat: sneller zakendoen, een betere
naleving en efficiëntere medewerkers.
Handmatige taken automatiseren
Stel overeenkomsten op, vereenvoudig de inhoudelijke
afstemming, houd wijzigingen bij en zorg voor versiebeheer.
Complexe workflows organiseren
Verbind bedrijfsprocessen en houd bij wat gebruikers,
beoordelaars en goedkeurders doen.
Onnodige risico’s voorkomen
Standaardiseer en analyseer het contractproces en bewaar
overeenkomsten in een centrale, beveiligde opslagplaats.

DocuSign CLM maakt het verschil
Eenvoudig te configureren en gebruiken
Je kunt er binnen een paar weken (i.p.v. maanden of jaren)
mee aan de slag. Maak geavanceerde workflows door
te klikken i.p.v. te programmeren dankzij de intuïtieve
interface voor zakelijke gebruikers.

Beveiliging en schaalbaarheid
De veiligste CLM-oplossing die momenteel op de markt
verkrijgbaar is (SOC2, HIPAA, TRUSTe en FedRAMP).
Vertrouwd door Fortune 500-bedrijven.

DocuSign Agreement Cloud
Profiteer van de meest uitgebreide en innovatieve set
toepassingen en integratiemodules om de afhandeling
van overeenkomsten digitaal te transformeren.
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Belangrijkste mogelijkheden
Contractopstelling

Integratie met eSignature

Maak vooraf geconfigureerde sjablonen die gegevens ophalen uit
systemen van derden. Zo stel je eenvoudig overeenkomsten op
zonder handmatige invoer van gegevens.

Stuur documenten ter ondertekening met de toonaangevende
oplossing voor elektronische handtekeningen: DocuSign
eSignature (apart verkrijgbaar).

Voorwaardelijke inhoud

Centrale, doorzoekbare opslagplaats

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

Samenwerking en inhoudelijke afstemming

Bewaar, tag en orden alle contracten in één
doorzoekbare opslagplaats die voorziet in een uitgebreid
toegangsbeheersysteem.

Dashboards en rapportages

Stuur contracten ter beoordeling, houd wijzigingen bij in meerdere
versies en houd een auditrecord bij van wie wat wanneer heeft
gedaan.

Bekijk de status van contracten en krijg inzicht in de afhandeling
van overeenkomsten.

Clausulebibliotheek

Ruim aanbod aan integratiemodules

Het juridische team kan een bibliotheek van vooraf goedgekeurde
clausules en alternatieve opties samenstellen voor gebruikers.
Deze inhoud kan dan bij de inhoudelijke afstemming van
contracten worden benut.

Configureerbare workflows

Dankzij een reeks kant-en-klare integratiemodules en API’s kun je
belangrijke contracttaken uitvoeren binnen bedrijfstoepassingen
van derden.
Haal gegevens op, genereer overeenkomsten, start workflows en
nog veel meer.

Structureer en automatiseer de afhandeling van overeenkomsten
door 100 vooraf geconfigureerde taken voor gebruikers,
beoordelaars en goedkeurders naar een canvas te slepen.

Klanten van DocuSign CLM:

Klaar voor de volgende stap?
Vraag je DocuSign vertegenwoordiger om een
demonstratie van DocuSign CLM.

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 Cloudplatform 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.
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