
“Met de combinatie 
van DocuSign 
eSignature en 
online ID Verification 
van DocuSign 
Agreement Cloud 
heeft Cederquist 
een voorsprong 
behaald in de 
juridische sector.”
Cederquist

Naarmate een bedrijf groeit, bezwijkt de juridische afdeling vaak 
onder het toenemende aantal overeenkomsten. Iedereen van 
salesmedewerker tot de algemeen directeur vraagt om korte 
doorlooptijden om extra zakelijke waarde en een essentiële 
inkomstenstroom te kunnen creëren. Juridische afdelingen zijn 
daarbij ook nog verantwoordelijk voor een consistente regeling en 
uitvoering van interne activiteiten zoals nalevings-, inkoop- en HR-
processen.

 Gehoor geven aan deze wensen zonder personeelsuitbreiding 
kan een immens karwei zijn. Maar DocuSign Agreement Cloud™ 
biedt uitkomst: met onze suite van oplossingen om tijd te besparen, 
productiviteit te verhogen, risico’s te beperken en naleving 
te garanderen, wordt de juridische afdeling van je bedrijf een 
waardevolle zakenpartner. 

Afdwingbaarheid van ondertekende overeenkomsten waarborgen 

Wereldwijd worden elektronische handtekeningen in de meeste 
gebruiksscenario’s beschouwd als een rechtsgeldige ondertekening. 
DocuSign verzegelt al je elektronisch ondertekende documenten en biedt 
een in de rechtbank toelaatbaar certificaat van voltooiing, waarin de namen, 
e-mailadressen en publieke IP-adressen van de betrokkenen zijn inbegrepen 
en dat een audittrail met tijdstempels en bewakingsketen omvat zodat elke 
actie wordt geregistreerd. DocuSign biedt eveneens een breed scala aan 
digitale certificerings- en verificatiemogelijkheden aan ondertekenaars zodat ze 
wereldwijd kunnen voldoen aan branchespecifieke en juridische eisen.

Fouten in contracten verminderen en de doorlooptijd verkorten

Automatiseer en stroomlijn de voorbereiding, uitvoering en het beheer van 
overeenkomsten binnen je bedrijf. Maak gemakkelijk toegankelijke sjablonen 
en vooraf goedgekeurde clausules aan voor gebruikers zonder juridische 
achtergrond. Deze gestandaardiseerde elementen kunnen dan bij de inhoudelijke 
afstemming van contracten worden benut om de naleving te waarborgen. Gebruik 
de gecentraliseerde doorzoekbare database voor contracten om het inzicht te 
verbeteren en tijd te besparen.

Weten wat er in de overeenkomst staat

Dankzij de toonaangevende kunstmatige intelligentie weet je in een handomdraai 
precies wat er in je contracten staat, of dat nu een vereiste is voor due diligence, 
compliance-audits of bedrijfsanalyses. Haal je voordeel uit de vooraf gebouwde, 
aanpasbare machine learning-modellen die relevante clausules automatisch 
identificeren zodat de juridische afdeling kan zoeken en filteren op een bepaald 
concept, zodat ze essentiële termen gemakkelijk kunnen vinden en vergelijken. 

De contractlevenscyclus stroomlijnen

Oplossingsoverzicht 
Juridische afdeling

82%
an de overeenkomsten met 
DocuSign worden binnen één  
dag afgehandeld

€32 
gemiddeld bespaard per 
overeenkomst

99.99%
uptime van eSignature zonder 
onderhoudsverstoringen

80%
gemiddelde afname van de 
doorlooptijd vergeleken met 
papierafhankelijke processen
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DocuSign Agreement Cloud voor  
juridische afdelingen

DocuSign Agreement Cloud unificeert en moderniseert je system of agreement 
door onze toonaangevende eSignature-technologie te verbinden met elke 
stap in de afhandeling van overeenkomsten. De juridische afdeling kan zich 
daardoor richten op het delen van haar juridische deskundigheid. Het platform 
zorgt dankzij de geautomatiseerde, georganiseerde end-to-endworkflow voor 
eenvoudiger beheer van de volledige levenscyclus. 

eSignature
Overeenkomsten verzenden, 
ondertekenaars identificeren en actie 
ondernemen op contracten, waar 
en wanneer je maar wilt. Bovendien 
wordt het volledige proces 
bijgehouden voor een compleet 
overzicht in real-time en voor bewijs 
dat toelaatbaar is in de rechtbank. 

Met één klik op de knop
Met één klik akkoord gaan contract 
met standaardvoorwaarden.

DocuSign CLM
Implementeer oplossingen 
waarmee je de afhandeling van 
overeenkomsten binnen een paar 
weken in plaats van maanden 
digitaliseert. Stroomlijn de 
samenwerking, onderhandeling, 
het genereren van documenten 
en het instellen van flexibele, 
instelbare workflows. Voorkom 
fouten in contracten met de vooraf 
goedgekeurde clausulebibliotheek 
en opgeslagen contracten in de 
gecentraliseerde, doorzoekbare 
opslagplaats.

Identificeren
Kies uit een breed scala 
aan bewezen verificatie- en 
identificatiemogelijkheden voor 
een beveiligde toegang tot 
overeenkomsten.

Intelligent Insights mogelijk 
gemaakt door Seal Software
Ga naar en analyseer clausules in je 
overeenkomsten geïndexeerd tussen 
verschillende DocuSign eSignature-
accounts, interne systemen en 
externe opslagplaatsen.

Integratiemodules
Met meer dan 350 vooraf 
ingestelde integratiemodules kun 
je DocuSign moeiteloos integreren 
met je bestaande tools. Zo heb 
je altijd toegang tot de grootste 
leningplatformen, zoals Salesforce, 
Microsoft, Google, SAP en Box, om 
het opstellen van documenten en het 
verzendproces te automatiseren.

“DocuSign heeft 
voor ons de deur 
geopend naar een 
modern system 
of agreement. Dat 
biedt gewoon veel 
meer mogelijkheden 
dan onze oude 
werkwijze.”
Andrew Kidd 
Legal Director bij Specsavers

In de praktijk
Standaard wettelijke 
overeenkomsten
NDA’s
Raamovereenkomsten
Samenwerkingsovereenkomsten 
Salescontracten 

Interne activiteiten en naleving
Sign-offs voor audits en 
inventarisatie Notulen van de raad
Sollicitatieformulieren en papierwerk 
voor nieuwe medewerkers
Beleidsbeheer en naleving 
Naleving door leveranciers

Leveranciersovereenkomsten
Verkopersregistratieformulieren 
Inkoopcontracten 
Inkooporders 
Werkomschrijvingen 
(SOW’s)

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

www.docusign.nl
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