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Sneller zakendoen
dankzij
de
DocuSign
Digitaal verzekeren is
Agreement
een
must Cloud
Als ze concurrerend willen blijven, zullen
verzekeraars hun klanten een betere ervaring
moeten bieden.

Een eBook van DocuSign

DocuSign Sneller zakendoen dankzij de DocuSign Agreement Cloud

Met digitale technologie kun je je werk
beter doen.
In hun ijver om de digitale transformatie
te maken en betere resultaten te
boeken vergeten veel organisaties
helaas één fundamenteel proces, dat
hierdoor hopeloos achterhaald blijft: de
afhandeling van overeenkomsten.
Overeenkomsten zijn onmisbaar als je
zaken wilt doen. Bij veel organisaties
is de afhandeling van overeenkomsten
echter nog altijd een handmatig en
losstaand proces dat leidt tot onnodige
fouten, vertragingen en frustraties.
Zou het daarom niet fijn zijn als
overeenkomsten sneller, eenvoudiger en
voordeliger tot stand zouden komen?

DocuSign Sneller zakendoen dankzij de DocuSign Agreement Cloud

Het doel van dit eBook
In dit eBook leggen we uit hoe je met de DocuSign Agreement Cloud de afhandeling van
overeenkomsten binnen je bedrijf aanzienlijk kunt verbeteren. Met de Agreement Cloud kun
je sneller zakendoen en profiteer je van minder risico's, lagere kosten en een betere ervaring
voor alle betrokkenen.

Wat is de DocuSign Agreement Cloud?
Simpel gezegd: de Agreement Cloud is de beste manier om eenvoudiger en sneller zaken te
doen dankzij een betere afhandeling van overeenkomsten.
De Agreement Cloud omvat een set oplossingen waarmee je tijd en middelen bespaart,
sneller overeenkomsten sluit en de ervaring van alle betrokkenen verbetert.
Inmiddels gebruiken meer dan 500.000 klanten in meer dan 180 landen DocuSignproducten om tijdrovende processen te vereenvoudigen en stroomlijnen, hun eigen klanten
blij te maken en succesvol zaken te doen.

Met de DocuSign Agreement Cloud kun je de volledige afhandeling van
overeenkomsten transformeren:
Voorbereiden

Ondertekenen

Actie ondernemen

Beheren

Genereer automatisch
overeenkomsten op basis
van gegevens in andere
systemen

Identificeer
ondertekenaars met
een e-mail, sms, officieel
identiteitsbewijs of andere
methode

Trigger acties in andere
systemen, bijvoorbeeld
voor CRM en facturering

Bewaar en doorzoek
overeenkomsten in een
centrale opslagplaats

Betaal als onderdeel van
een ondertekenproces
met je creditcard, Apple
Pay, Google Pay enz.

Analyseer
overeenkomsten op
risico's en kansen met AI

Stem inhoudelijk af door
taken, revisies, versies
en opmerkingen bij te
houden
Begeleid mensen door
de stappen die ze moeten
doorlopen

Onderteken altijd, overal
en op allerlei apparaten
Registreer met in de
rechtbank toelaatbaar
bewijs wie wat wanneer
heeft gedaan

Informeer
belanghebbenden over
bepaalde overeenkomstgebeurtenissen, zoals
aankomende verlengingen

Bewaak en voldoe
aan de bepalingen van
overeenkomsten dankzij
'slimme contracten'
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Waarom heb je de DocuSign Agreement Cloud nodig?
Zonder overeenkomsten staat je bedrijf stil: je kunt geen medewerkers aannemen of producten
verkopen. In veel bedrijven verloopt de afhandeling van overeenkomsten echter onnodig
ingewikkeld wegens verouderde systemen en handmatige processen.
Voor iedereen die wel eens heeft moeten wachten op de ondertekening van een contract, heeft
geworsteld met inefficiënte verouderde technologie of uren bezig is geweest met het vinden van
specifieke clausules in oude contracten: wij voelen met je mee.
Daarom zorgen we met de DocuSign Agreement Cloud dat overeenkomsten sneller, eenvoudiger
en voordeliger tot stand komen.
De Agreement Cloud kan op de volgende manieren uitkomst bieden voor jou en je teams:

Beperk de kosten van door
mensen veroorzaakte
vertragingen en fouten
Medewerkers zijn soms veel tijd kwijt
aan tijdrovende handmatige taken
zoals het terugvinden van verkeerd
gearchiveerde documenten. Bij elkaar
opgeteld kan die tijd aardig oplopen
en nadelige gevolgen hebben voor
allerlei aspecten, van de individuele
productiviteit tot de klanttevredenheid.
Door de afhandeling van
overeenkomsten te digitaliseren maak
je met de Agreement Cloud
een einde aan achterhaalde,
papierafhankelijke en hinderlijke
handmatige processen. Inefficiënte
handmatige taken worden tot een
minimum beperkt, zodat teams zich
kunnen richten op taken met een
grotere meerwaarde voor het hele
bedrijf.

Minimaliseer vertragingen en
sluit meer deals
Elke vertraging in het
ondertekenproces voor een contract is
slecht nieuws voor je bedrijf. Hoe langer
het proces duurt, hoe meer risico's je
loopt, inclusief de mogelijkheid dat de
deal helemaal niet doorgaat.
Met de Agreement Cloud kunnen alle
betrokkenen bij de afhandeling van
overeenkomsten zien wat zij op welk
moment moeten doen. Deze hoge
mate van transparantie maakt het

mogelijk om deals sneller, met minder
vergissingen én minder frustratie
te sluiten – en daarmee doe je
medewerkers, klanten en partners een
groot plezier.

Bespaar tijd, geld en papier
Als je vertrouwt op een verouderd,
papierafhankelijk systeem, kan
de ondertekening van contracten
aanzienlijke vertraging oplopen.
Want wees eerlijk: wie heeft
er tegenwoordig nog tijd voor
achterhaalde methoden als een fax,
koerier of postbode? Tel daar nog de
klimaatverandering bij op en je beseft
dat het de hoogste tijd is om afscheid
te nemen van papier en je milieuimpact te verlagen.
Met de Agreement Cloud kun je
elke fase in de afhandeling van
overeenkomsten digitaliseren. Of
het nu gaat om het voorbereiden,
ondertekenen, uitvoeren of beheren
van overeenkomsten, wij maken het
gemakkelijker voor je. We helpen je
processen sneller te laten verlopen en
de efficiëntie te verbeteren terwijl we
tegelijkertijd zorgen dat de materiaalen arbeidskosten afnemen.

Verbeter je naleving
Naarmate er steeds meer
privacyregels bijkomen, kan het
soms behoorlijk uitdagend zijn
om te waarborgen dat je aan elke

afzonderlijke regel voldoet. Als je de
naleving echter niet kunt waarborgen,
vormt dit een aanzienlijk risico voor
de financiën en reputatie van je
organisatie.
Met de Agreement Cloud kunnen
organisaties hun risico's tot een
minimum beperken. Elke overeenkomst
die via ons platform tot stand komt,
kan op juridisch afdwingbare en
consistente wijze worden opgesteld,
ondertekend en uitgevoerd. Zo kun je
eenvoudig waarborgen dat je voldoet
aan alle wettelijke normen. En twijfel
je ergens over of wil je iets nog eens
extra controleren? Met de Agreement
Cloud beschik je over een volledige
audittrail voor al je documenten.

Optimaliseer de ervaring voor
medewerkers en klanten
De ervaring voor klanten en
medewerkers kan een belangrijke
rol spelen in het succes van je
organisatie. Het is van cruciaal
belang om beide groepen tevreden
te houden. Een snel en eenvoudig
proces voor de afhandeling van
overeenkomsten kan daar een grote
rol bij spelen.
Met de Agreement Cloud kun je
overeenkomsten van medewerkers
en klanten makkelijk veilig opslaan.
Bovendien zijn alle contracten volledig
transparant voor teams, zodat ze
overeenkomsten eenvoudig kunnen
opzoeken wanneer er wijzigingen of
verlengingen nodig zijn.
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De DocuSign Agreement Cloud voor HR-afdelingen
Transformeer je HR-processen, van
indienstneming tot pensionering
In het hele proces van indienstneming tot
pensionering kan het beheer van documenten
meer dan 25% van de tijd van een HR-afdeling
in beslag nemen. Hierdoor is het soms lastig
om je te richten op de zaken die er echt toe
doen: het werven, behouden en ontwikkelen
van talent.
Met de DocuSign Agreement Cloud
voor HR wordt de afhandeling van
personeelsovereenkomsten verbonden,
geautomatiseerd en versneld, zodat jij
je tijd kunt besteden aan mensen – niet
aan papier. Bovendien kan de oplossing
worden geïntegreerd met de allerbeste
systemen, zoals Workday, Oracle HCM, SAP
SuccessFactors en meer. Hierdoor kun jij
blijven werken zoals je gewend bent, maar
dan beter.

Vereenvoudig de indienstneming
Een positieve wervingservaring is
belangrijk om toptalent aan te trekken
en binnen te halen, vooral op een krappe
arbeidsmarkt. Met de Agreement Cloud
stroomlijn je de indienstneming en het
beheer van internationale kandidaten door
snel en eenvoudig baanaanbiedingen,
achtergrondonderzoeken en NDA's te
genereren.

Verbeter het onboardingproces
Niets is zo demotiverend als op je
eerste werkdag een grote stapel
papierwerk aantreffen op je nieuwe
bureau. Met de Agreement Cloud kunnen
HR-teams elk formulier digitaliseren en
zo nieuwe medewerkers een soepele
onboardingervaring bieden. Doordat digitaal
wordt bijgehouden welke documenten zijn
ingevuld, neemt ook de hoeveelheid followupwerk en mogelijk dubbel werk af.

Stroomlijn je personeelsbeheer
Zorg dat je dagelijkse werkzaamheden
draaien om het ontwikkelen van
mensen, niet om het beheren van
papierwerk. Met de Agreement Cloud
kun je personeelsovereenkomsten zoals
prestatiebeoordelingen en beleidsupdates
automatiseren, zodat je tijd overhoudt om een
grotere strategische bijdrage te leveren aan je
organisatie.

Soepele offboarding
Voormalige medewerkers kunnen de
pleitbezorgers van de toekomst zijn als ze hun
werk afsluiten met een positieve ervaring. Met
de Agreement Cloud kun je alle zaken voor
vertrekkende medewerkers snel afhandelen
terwijl je gevoelige overeenkomsten toch op
veilige en betrouwbare wijze beheert.

DocuSign Sneller zakendoen dankzij de DocuSign Agreement Cloud

De DocuSign Agreement Cloud voor salesafdelingen
(B2B en B2C)
Stroomlijn salesprocessen en doe
sneller zaken

Verzamel handtekeningen vanaf elke
plek ter wereld

Met de DocuSign Agreement Cloud kunnen
salesteams sneller overeenkomsten
afhandelen en deals sluiten. We streven
naar een onovertroffen transparantie voor
de status van deals, terwijl we ook willen
zorgen dat alle benodigde informatie snel
en eenvoudig kan worden verzameld. Zo
houden teams meer tijd over voor hun
salesactiviteiten en zijn ze minder tijd kwijt
aan het verkrijgen van alle benodigde
handtekeningen.

Met DocuSign eSignature kunnen salesteams
handtekeningen verzamelen en deals sluiten
vanaf vrijwel elke locatie en op vrijwel elk
apparaat.

Verkort de doorlooptijd voor
overeenkomsten
Voorkom vertragingen en verkort de
doorlooptijd voor overeenkomsten tot enkele
uren of zelfs minuten door salescontracten
en overeenkomsten te automatiseren.
Met de Agreement Cloud kun je sjablonen
en intuïtieve workflows maken waarmee
eentonige, handmatige taken die mogelijk tot
dure fouten en vertragingen leiden, tot het
verleden behoren.

Genereer en wijzig contracten binnen
enkele seconden
Wij vinden dat het maken en aanpassen van
een contract zou moeiteloos moeten gaan.
Met de Agreement Cloud kun je eenvoudig
volledig nieuwe contracten genereren,
zelfs vanuit Salesforce. Zo verminder je het
aantal menselijke fouten terwijl je tegelijk
waarborgt dat de juiste bepalingen voor
een deal, inclusief berekende velden, beginen einddatums van contracten en andere
waarden niet ontbreken en correct zijn.

Blijven werken in Salesforce
De Agreement Cloud kan naadloos worden
geïntegreerd in Salesforce. Van het genereren
van voorstellen tot het in kaart brengen van
de meest recente afstemmingsronde: met
de Agreement Cloud kun je heel eenvoudig
Salesforce-workflows automatiseren. Omdat
we zorgen dat Salesforce-gebruikers direct
toegang hebben tot alle cruciale informatie
voor een deal, zullen zowel hun productiviteit
als hun resultaten verbeteren.
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De DocuSign Agreement Cloud voor juridische afdelingen
Kies een nieuwe koers voor juridische
processen en de toenemende
werkdruk
Omdat juridische teams steeds meer
overeenkomsten moeten beheren, staan
zij zwaar onder druk om meer te doen
in minder tijd. Tel daarbij nog eens de
verantwoordelijkheid op voor een consistente
regeling en uitvoering van interne activiteiten
zoals nalevings-, inkoop- en HR-processen,
en het moge duidelijk zijn dat de werklast van
juridische teams hoe dan ook moet worden
verlicht.
Met de DocuSign Agreement Cloud kun
je de workflows van juridische teams
vereenvoudigen, de doorlooptijd van
overeenkomsten verkorten, risico's beperken
en de governance verbeteren. En dat alles
terwijl je ook de kosten verlaagt.

Bespaar tijd op juridische
overeenkomsten
Neem knelpunten weg en bespaar tijd met
slimme sjablonen waarmee de voorbereiding
en uitvoering van veelvoorkomende
overeenkomsten sneller en eenvoudiger
wordt. Zo bespaar je tijd en middelen op
administratieve taken zoals het voorbereiden
van NDA's, en zorg je dat teams elders van nut
kunnen zijn voor het bedrijf.

Verbeter interne activiteiten
en naleving
Met de Agreement Cloud kun je
overeenkomsten veilig raadplegen,
bijhouden en opslaan. Hierdoor verbeteren
de transparantie en governance, en
kunnen juridische teams waarborgen dat
hun organisatie voldoet aan alle wettelijk
verplichte nalevingsvereisten.

Verbeter het toezicht op
leveranciersovereenkomsten
Wie zich niet wil laten verrassen door
de systemen van leveranciers, kan
de Agreement Cloud integreren in
veel beheersystemen voor juridische
documenten en bedrijfssystemen, waaronder
Salesforce, Oracle en SAP. Zodoende
worden leveranciersovereenkomsten zoals
registratieformulieren, inkoopcontracten en
werkomschrijvingen gecentraliseerd, met een
beter overzicht en eenvoudiger beheer als
resultaat.

Leg elke actie vast in een audittrail
In de Agreement Cloud wordt automatisch
een volledig digitale audittrail van elke
overeenkomst vastgelegd. Zo beschik je over
een certificaat van voltooiing dat toelaatbaar
is in de rechtbank en weet je zeker dat je nooit
voor verrassingen komt te staan.
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Vertrouwen en rechtsgeldigheid op de
eerste plaats
Bij alle activiteiten stelt DocuSign vertrouwen voorop. Dit doen we door
onze klanten bescherming van wereldklasse te bieden. Wij helpen je de
strengste internationale veiligheidsnormen na te leven of overtreffen
en al je documenten en gegevens te beschermen. Hiervoor maken
we gebruik van krachtige beveiligingsmechanismen en robuuste
operationele processen. Onze infrastructuur kent een uitzonderlijk hoge
beschikbaarheid, zodat je wanneer nodig gegarandeerd op de DocuSign
Agreement Cloud kunt rekenen.
Dankzij onze wereldwijde normen en richtlijnen voldoen we zonder enige
twijfel aan alle belangrijke beveiligings- en privacynormen, waaronder de
BBV (bindende bedrijfsvoorschriften), de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) en de eIDAS (electronic IDentification
Authentication and trust Services) van de EU.
We zijn trots op het mondiale bereik en de acceptatie van de DocuSign
Agreement Cloud-productnormen. Zo is eSignature voor veel
overeenkomsten vrijwel overal ter wereld rechtsgeldig. Het wordt dan
ook benut door honderden miljoenen gebruikers wereldwijd.

Volgende stappen
Het zou niet moeilijk moeten zijn om een overeenkomst op te stellen.
Daarom is er de DocuSign Agreement Cloud.
Wie wil er nu niet sneller zakendoen met minder risico's? Wie streeft
nu niet naar lagere kosten? Wil jij je klanten en medewerkers de best
mogelijke ervaring bieden en je milieu-impact beperken?
Probeer dan de Agreement Cloud zelf eens uit.

Ga vandaag nog aan de slag met een gratis proefversie van
DocuSign Agreement Cloud.

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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