Folha de dados
Assinatura eletrônica

Envie, assine e obtenha sucesso com a solução
de assinatura eletrônica nº 1 do mundo
Os contratos estão presentes em toda parte, desde contratos
de venda e cartas de oferta até faturas e aberturas de conta. Os
processos de contrato manuais baseados em papel reduzem a
produtividade do funcionário, atrasam os resultados de negócios e
criam riscos jurídicos e de conformidade. Processos de assinatura
baseados em papel que envolvem impressão, digitalização, envio
por fax e redigitação de dados levam a custos adicionais de US$
36 por contrato.1 As organizações precisam de uma forma moderna
de realizar transações comerciais que seja completamente digital,
confiável e segura.

Mais de 500 mil
clientes

Centenas de
milhões
de signatários todo ano

Mais de 350

integrações pré-criadas com
aplicativos de terceiros

1º

lugar no ranking de aplicativos
de assinatura eletrônica em lojas
de aplicativos e no Salesforce
AppExchange

O DocuSign eSignature é uma forma rápida e segura de enviar,
rastrear e assinar contratos a qualquer momento, em qualquer lugar,
em uma ampla gama de dispositivos.
Como parte do DocuSign Agreement Cloud, o eSignature se
conecta a outros aplicativos da DocuSign que aceleram seus
processos de contrato antes e depois da assinatura.

Principais recursos
Contratos acelerados
Eliminando as etapas manuais e baseadas em papel, os processos
de assinatura que levam dias podem ser concluídos em horas ou
minutos. Na base de clientes do DocuSign eSignature, 82% dos
contratos são concluídos em menos de um dia e 50%, em menos de
15 minutos.
Experiências móveis
Em um mundo que está constantemente buscando mobilidade, é
fundamental oferecer experiências móveis envolventes para clientes
e funcionários. Com o DocuSign eSignature, os usuários podem
fazer envios e assinar documentos com nosso aplicativo móvel ou
usar um navegador móvel e potencializar assinaturas responsivas,
adaptando documentos para a plataforma móvel automaticamente.
Simplifique ainda mais a experiência móvel de assinatura com
notificações por SMS enviadas em tempo real diretamente ao
dispositivo do usuário.
Validade legal
O DocuSign eSignature tem legitimidade jurídica nos Estados
Unidos, na União Europeia e na maioria das jurisdições do direito
civil e consuetudinário. Assim, o DocuSign eSignature é legalmente
aplicável para a maioria das transações pessoais e comerciais
em todo o mundo. Consulte o Guia de legalidade do DocuSign
eSignature para requisitos e leis de assinatura eletrônica específicas
dos países.

Tem a confiança de mais de 500 mil clientes, incluindo:
10 das 15 maiores empresas de serviços financeiros globais
7 das 10 principais empresas globais de tecnologia
18 das 20 principais empresas farmacêuticas globais
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Principais recursos (continuação)
Aceitação global
Signatários de 180 países usam a DocuSign. A experiência
de assinatura da DocuSign oferece suporte a 44 idiomas e a
experiência de envio oferece suporte a 14 idiomas. A residência
de dados está disponível em várias regiões geográficas. Opções
de assinatura específicas da região incluem suporte a Assinaturas
eletrônicas qualificadas e avançadas da UE, bem como carimbos
eHanko no Japão.

Integrações de negócios
Integre e conecte assinaturas eletrônicas aos sistemas e
ferramentas que você já usa, como Salesforce, Workday, SAP,
Oracle, Microsoft, Google, Box e outras centenas. Além disso,
APIs premiadas permitem que você personalize mais ainda a
experiência de assinatura, monitore os eventos de assinatura e
integre a assinatura eletrônica a seus próprios aplicativos da Web
e sistemas de backend sob medida.

Assinaturas e identidades verificadas
Escolha entre uma variedade de identificações de signatários
e opções de autenticação com o DocuSign Identify, incluindo
email, SMS, telefone ou uma pergunta que somente o signatário
saberia responder. A Verificação de ID DocuSign permite que
você verifique documentos de identificação pessoal, como
passaportes e outros IDs emitidos pelo governo online, via vídeo
remoto ou pessoalmente. A plataforma DocuSign Identify é uma
estrutura de API aberta que permite a configuração de qualquer
processo de identificação personalizado no fluxo de trabalho do
DocuSign eSignature.

Soluções setoriais personalizadas
Resolve desafios de contrato específicos do seu setor com
soluções criadas com propósito para imobiliárias, hipoteca, setor
público, assistência médica, ciências biológicas e muito mais. Para
amenizar o fardo da conformidade em sua organização, essas
soluções foram desenvolvidas para ajudá-lo a cumprir os objetivos
de regulamentos específicos do setor, como FedRAMP, HIPAA,
GLBA e 21 CFR Parte 11.

Fluxos de trabalho de assinatura automatizados
Encaminhe documentos para vários signatários em sequenciamento misto, em paralelo ou em série. Defina os campos de dados
para capturar informações durante a etapa de assinatura. Você
pode até deixar que o signatário gere um contrato sob demanda a
partir de um modelo fornecido por você.
Lógica comercial avançada
Defina regras para encaminhar contratos de modo condicional
usando uma interface de arrastar e soltar. Por exemplo, faça
o encaminhamento para um aprovador extra se o valor de um
contrato estiver acima de determinada quantia. Para cobrir a
ausência de pessoas, designe um grupo de signatários e permite
que qualquer um deles assine.
Pagamentos simplificados
Facilite o pagamento para seus clientes durante a etapa de
assinatura sem necessidade de códigos personalizados. Você
pode até armazenar informações de pagamento para cobranças
futuras ou faturamento recorrente. A DocuSign dá suporte a
gateways de pagamento importantes, para que você possa
começar rapidamente.

A DocuSign implementou treinamento,
processos e políticas rigorosas para
cumprir ou ultrapassar algumas das mais
rígidas certificações de privacidade e
segurança do mundo.

Segurança e gerenciamento de nível empresarial
Use a DocuSign com a infraestrutura de SSO (login único) da sua
organização. Gerencie várias contas da DocuSign em unidades de
negócios, incluindo todos os usuários nessas contas, a partir de
uma interface de usuário administrativa centralizada opcional.
Experiências personalizadas
Personalize a experiência para signatários com recursos como
seções recolhíveis, que podem ser usadas para recolher partes
do contrato que não são críticas para o signatário. A DocuSign
também tem recursos de acessibilidade integrados ao aplicativo
que cumprem padrões como WCAG 2.0.
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Os contratos são a base dos negócios e estão em todos os lugares.
Vendas

Recursos humanos

Jurídico

Compras

Contratos de vendas

Cartas de oferta

NDAs

Contratos de fornecedores

Cotações

Consentimento para verificações
de referência

Contratos de parcerias

Exceções e renúncias de risco

Declarações de trabalho

W-4 e formulários de impostos
estaduais

Aprovações de inventário e
auditoria

Requisições de compra e
ordens de trabalho

Formulários I-9

Atas de conselhos

Formulário de depósito direto

Conformidade e gerenciamento
de políticas

Propostas
Gerenciamento de pedidos
Contrato mestre de serviço
Ordens de alteração

Solicitações de PTO

Contratos de serviço

Avisos anuais obrigatórios
Serviços

Financeiro

TI/Operações

Instalações

Alteração de contas

Faturas

Controle de ativos

Registro na recepção

Ordens de serviço

Despesas

Solicitações de mudança

Alteração de termos

Aprovação de auditorias

Aprovação de solicitações

Contratos de empréstimo de
equipamento

Solicitações de autoatendimento

Aprovação de inventário

Gerenciamento de acesso

Conformidade

Abertura de contas do
consumidor

Relatórios de incidentes

Aplicações de políticas novas
Autorização de transferência
eletrônica de fundos (TEF)

Baixa/transferência de ativos

Autorização de alteração de
produção

Parte do DocuSign Agreement Cloud
O DocuSign eSignature faz parte do DocuSign Agreement
Cloud, um conjunto de aplicativos e integrações para todo o
processo de contratação. Com o eSignature, você obtém acesso
a outros aplicativos do DocuSign Agreement Cloud (vendidos
separadamente) para preparar, manejar e gerenciar contratos.
Juntos, esses aplicativos permitem que você modernize seu
sistema de contratos de ponta a ponta.

Permissões para construção

Assinar
Preparar

Agir
Gerenciar

Observações
1

Com base em um estudo da Intellicap de 2014, "Measuring the ROI Impact of DocuSign".

Sobre a DocuSign
A DocuSign ajuda as organizações a se conectarem e automatizarem a forma como preparam, assinam, atuam em e
gerenciam contratos. Como parte do DocuSign Agreement Cloud, a DocuSign oferece a assinatura eletrônica: a melhor
maneira do mundo de assinar eletronicamente em praticamente qualquer dispositivo, de praticamente qualquer lugar e
a qualquer momento. Atualmente, mais de 500.000 clientes e centenas de milhões de usuários em mais de 180 países
usam a DocuSign para realizar contratos da melhor forma possível.
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