Case de sucesso Microsoft

Microsoft alcança a "Digitopia" com o
Docusign
A Microsoft fez uma parceria com o Docusign para aumentar a
produtividade e eficiência ao mesmo tempo em que transforma a
experiência de seus clientes
Objetivos principais da empresa
Fundada em 1975, a Microsoft é líder mundial em softwares, serviços,
dispositivos e soluções que ajudam pessoas e empresas a alcançar seu
potencial completo. Com sede em Washington, EUA, a empresa
desenvolve, fabrica, licencia, oferece suporte e vende softwares de
computados, aparelhos eletrônicos, além de computadores pessoais e
serviços. Trata-se de uma das empresas mais importantes do mundo.
Ao firmar uma parceria com a Docusign, a Microsoft acelerou sua
transição na direção de serviços móveis e da nuvem, levando a empresa
à "Digitopia".

Desafio
Como líder no fornecimento de soluções de produtividade, a Microsoft se
esforça para constantemente abrir o caminho para tecnologias
transformadoras. Como parte de sua evolução para os serviços móveis e
na nuvem, a Microsoft desenvolveu uma estratégia inovadora para
estimular esse movimento. A missão da empresa é fornecer ferramentas
para as pessoas do mundo todo aumentarem sua produtividade. Como
consequência, a empresa deve adotar práticas digitais para torná-la mais
eficiente para seus interessados rapidamente.

Principais benefícios alcançados
A Microsoft melhorou sua experiência;
Eficiência e produtividade, em vez de esperar dias, o
progresso é instantâneo Clientes podem tomar a
iniciativa, permitindo que os usuários conduzam.

Os clientes agora podem enviar e assinar
documentos sem sair dos aplicativos da
Microsoft, o que permite realizar
transações de forma rápida, automática
e com confiança
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Microsoft, o que permite fazer transações de negócios
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cliente em um tablet para ser assinado com uma

mento de complementos adaptados às versões mais

caneta stylus, o cliente podia reduzir

recentes das soluções da Microsoft que podem existir

significativamente o tempo da transação e melhorar a

no pacote do Office, SharePoint ou Dynamics CRM,
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bancos globais que adotam soluções digitais a fim de
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melhorar a satisfação de seus clientes e reduzir o
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líder mundial em assinaturas eletrônicas, por isso, é
lógico que faríamos uma associação para integrar
nossas tecnologias e oferecer o melhor serviço para
nossos clientes finais", diz Fily.

tempo entre as transações."
A Microsoft tem usado a solução da Docusign internaAlém da melhoria das interações com clientes, a

mente por mais de dez anos, implantando-a em mais

Microsoft como um todo implementou medidas para

de 100 casos de uso. "Desde então, vimos essa parce-
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ideia é fornecer aos nossos clientes serviços que
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fáceis de serem instaladas e usadas", diz Fily. "Isso
permitirá uma maior adesão e também a redução dos

"Digitopia", como é conhecido, é um movimento para

processos e dos custos associados à digitalização."

explorar, aceitar e adotar as vantagens da tecnologia
no trabalho. A rede interna se concentra nas técnicas
de redução de papel e no desenvolvimento de
aplicativos de produtividade para monitorar o
progresso até as ferramentas digitais e os
treinamentos mais recentes.
Portanto, a Microsoft procurou uma solução digital
para reduzir pegada de carbono da empresa ao
mesmo tempo em que ajuda a gerenciar os riscos,
aumentar a eficiência e dar suporte ao crescimento da
empresa.

Os Principais Benefícios
Com a implementação do Docusign, a Microsoft continua a melhorar sua reputação como provedor número
um de softwares de produtividade no mundo. A
experiência dos clientes foi transformada com a automatização do fluxo de trabalho para que, em vez de
esperar dias, semanas ou até meses para a conclusão
de transações, o progresso possa ser feito de forma
quase instantânea.
De acordo com Fily, essa rapidez agrada aos interessados internos e externos, promovendo ainda mais a

A Solução
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restrições físicas de transportar um documento de um
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lugar ao outro", afirma Fily.

diretamente dos produtos da Microsoft. Os clientes
não precisam mais imprimir, digitalizar e enviar

Como pioneira na adoção de soluções de assinatura

documentos por fax ou correio para colher

eletrônica, o uso do DocuSign está se espalhando

assinaturas, conforme Fily explica: "Juntos, a

rapidamente pela França. De acordo com Fily, isso é

Microsoft e a Docusign permitem que nossos clientes

especialmente comum em setores altamente regulados

implementem sua transformação digital e reduzam o

e subsidiárias do governo, que desejam evoluir

uso de papel. A facilidade de uso desse tipo de

juntamente com o mercado. "Esse é o futuro,
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certamente. É um pilar importante que permitirá que
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nossas empresas e nossos parceiros façam a transição

Internamente, a Microsoft se beneficia de seus próprios

para um mundo muito mais digital."

ganhos desde a parceria com a Docusign.

Juntas, a Microsoft e a Docusign permitem que nossos
clientes implementem uma transformação digital e
reduzam o uso de papel. A facilidade de uso desse tipo
de solução permite uma maior adesão e uma melhor
satisfação dos clientes finais.
Vincent Fily,
Gerente de desenvolvimento empresarial e serviços financeiros
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