Folha de dados
Click

Capture o consentimento com termos padrão
com um único clique
Conforme a sua empresa cresce, da mesma forma cresce a complexidade em documentar e gerenciar
o consentimento do cliente em contratos padrão, como termos e condições, políticas de privacidade,
divulgações e muito outros. As opções limitadas de clickwrap de hoje em dia oferecem uma
experiência de usuário ruim, de pouca a nenhuma evidência do acordo e funcionalidade inadequada.
Como resultado, você poderia enfrentar disputas legais, riscos desnecessários relacionados à
aplicabilidade e buscas ineficazes por novos clientes. Sem mencionar os incômodos para a TI caso sua
solução atual precise ser incrementada, alterada ou auditada.
O DocuSign Click é uma solução de clickwrap fácil de usar e simples
de implantar que permite que você capture o consentimento do
cliente com os termos padrão com um único clique, reduzindo os
custos e o risco, melhorando, ao mesmo tempo, a experiência do
usuário.
– Reduza o risco de não conformidade com ESIGN, eIDAS, GDPR e
outros padrões legais
– Simplifique a experiência do cliente com opções claras de exibição
e aceitação
– Otimize o desenvolvimento e a manutenção com a solução pronta
para uso da DocuSign
– Armazene, pesquise e gerencie clickwraps de forma segura e
centralizada com uma completa trilha de auditoria

O que é clickwrap?
"Clickwrap" refere-se a um método simples para indicar
consentimento com um conjunto de termos clicando em "Concordo"
ou um processo similar. Um contrato de clickwrap detém o mesmo
efeito legal de uma assinatura em papel segundo as leis dos EUA,
da UE e outros certos países na grande maioria dos casos de uso.
Quando implementado e mantido adequadamente, o clickwrap pode
ser uma metodologia de acordo legal altamente eficiente e eficaz,
particularmente para transações e aplicações online.
Saiba mais em nossa visão geral do clickwrap.

O Click pode ser integrado aos seus sites e aplicativos móveis.
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Principais recursos

Casos de uso

Trilha de auditoria completa
Facilmente auditável com data, horário e outras informações essenciais no Certificado de conclusão,
desse modo você tem as ferramentas para ajudar a garantir a conformidade e eliminar risco
desnecessário.
Código gerado automaticamente
Implante clickwraps com velocidade e de forma fácil gerando automaticamente um trecho de código
para incluir no seu site ou em aplicativos móveis, liberando o tempo e a carga de trabalho de suas
equipes de TI e de desenvolvimento. Também é possível enviar o acordo contrato de clickwrap
diretamente a um usuário final por meio de um URL.
Manter controle de versão
Gerencie de forma fácil as alterações ou atualizações em seus contratos de clickwrap com visibilidade
em quem está em qual versão. Isso ajuda a garantir que seus clientes consentem com a versão mais
recente do clickwrap.

Aberturas de conta e logins
Licenças de software
Downloads de software
Testes de produto
Páginas de checkout
Páginas de registro
Termos e condições
Termos de serviço
Termos de uso
Política de privacidade
Divulgações e isenções de
responsabilidade
Contratos de licença de
usuário final
Contratos de não divulgação
Renúncias

Compatibilidade com a infraestrutura do DocuSign que você já possui
Como um cliente atual do DocuSign, você pode manter uma variedade de contratos em um mesmo
lugar, permitindo que você unifique seus contratos de clickwrap e assinatura eletrônica dentro do
DocuSign Agreement Cloud.
Gerenciar os contratos de forma centralizada
Armazene os contratos de clickwrap concluídos em um lugar para os processos internos e
gerenciamento.
Personalizar o layout do clickwrap
Melhore e simplifique a experiência do usuário com diversas opções de exibição e aceitação
disponíveis para atender aos seus requisitos exclusivos.
Deve visualizar ou ler para consentir
Oferece a garantia de que seus usuários gastaram tempo visualizando e/ou lendo o contrato de
clickwrap antes de dar consentimento.
Gerenciar a entrega ao destinatário
Dá aos usuários a flexibilidade de como eles querem receber e guardar os contratos de clickwrap com
que eles concordaram.

Sobre DocuSign
A DocuSign ajuda as organizações a se conectarem e automatizarem a forma como preparam, assinam, agem
e gereciam contratos. Como parte do DocuSign Agreement Cloud, a DocuSign oferece assinatura eletrônica - a
maneira número 1 do mundo de assinar eletronicamente em praticamente qualquer dispositivo, de praticamente
qualquer lugar, a qualquer momento. Hoje, mas de 500,000 clientes e centenas de milhões de usuários em mais de
180 países usam a DocuSign para fechar acordos da melhor forma.
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