CLM

DocuSign CLM
Conecte e automatize todo o ciclo de vida do contrato.
O DocuSign CLM (Gerenciamento de ciclo de vida
dos contratos) permite que você simplifique o ciclo
de vida do contrato automatizando tarefas manuais,
orquestrando fluxos de trabalho complexos e
eliminando riscos desnecessários. Ele oferece
geração de documentos, colaboração, fluxo de
trabalho, integração contínua com o DocuSign
eSignature e um repositório pesquisável para
contratos concluídos. Ao ativar a automação em
todo o processo do contrato, você pode acelerar
o ritmo dos negócios, aumentar a conformidade e
melhorar a experiência do cliente e do funcionário.
O DocuSign CLM permite que as organizações otimizem o ciclo de vida
dos contratos, transformando processos manuais analógicos em um
fluxo de trabalho digital automatizado. O resultado é um ritmo acelerado
de fazer negócios, maior conformidade e funcionários mais eficientes.
Automatize tarefas manuais
Gere contratos, facilite negociações, rastreie correções e garanta o
controle de versões.
Orquestre fluxos de trabalho complexos
Conecte e rastreie processos comerciais entre contribuidores,
revisores, aprovadores e muito mais.
Elimine riscos desnecessários
Padronize e analise o processo de contrato enquanto centraliza e
protege contratos em um repositório centralizado.

A diferença do DocuSign CLM
Fácil de configurar e usar

Comece a operar em semanas, não em trimestres ou anos.
Interface do usuário intuitiva de cliques, não código, para
usuários comerciais.

Segurança e escala

A solução de CLM mais segura do mercado (SOC2, HIPAA,
TRUSTe e FedRAMP). Com a confiança de organizações da
Fortune 500.

DocuSign Agreement Cloud

Aproveite a inovação do conjunto mais abrangente de
aplicativos e integrações para transformar digitalmente todo o
processo de contratação.

DocuSign Folha de dados do DocuSign CLM

Principais recursos
Geração de contratos

Integração com assinatura eletrônica

Crie modelos pré-configurados que extraem dados de sistemas de
terceiros, permitindo que você gere contratos sem necessidade de
inserção manual de dados.

Envie para assinatura com a solução de assinatura eletrônica líder
mundial: DocuSign eSignature (vendido separadamente).

Conteúdo condicional
Aproveite as regras de negócios para orientar a inclusão ou a exclusão
de seções de conteúdo por fatores como localização geográfica e valor
do contrato.

Colaboração e negociação
Envie contratos para revisão, rastreie alterações em múltiplas versões e
mantenha um registro de auditoria de quem fez o que e quando.

Biblioteca de cláusulas

Repositório centralizado pesquisável
Armazene, identifique e organize todos os contratos em um único local
pesquisável, com controles de permissão granulares.

Painéis e relatórios
Crie relatórios de fluxos de trabalho e de contratos para entender
melhor e monitorar todos os processos contratos. Visualize qualquer
tipo de relatório e crie painéis com gráficos para acompanhar KPIs.

Integrações ricas

Sua equipe jurídica pode definir uma biblioteca de cláusulas e opções
de contingência pré-aprovadas para que usuários não legais utilizem
durante a negociação.

Conectores pré-criados e APIs ricas permitem que as principais
tarefas do contrato ocorram dentro de aplicativos comerciais de
terceiros. Extraia dados, gere contratos, inicie fluxos de trabalho e
muito mais.

Fluxos de trabalho configuráveis

Gerenciamento de partes

Arraste e solte mais de 100 tarefas pré-configuradas em uma tela
para mapear e automatizar os processos de contrato entre vários
colaboradores, revisores e aprovadores.

Crie e mantenha uma lista de grupos, faça upload de contatos
diretamente para grupos relevantes, e veja as informações de contato,
contratos, tipos de contratos e data de vencimento dos contratos de
cada grupo.

Os clientes do DocuSign CLM incluem:

Pronto para o próximo passo?
Converse com o seu representante de vendas da DocuSign sobre uma
demonstração do DocuSign CLM.

Sobre a DocuSign
A DocuSign ajuda as organizações a se conectarem e automatizarem a forma como preparam, assinam, atuam 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, em qualquer lugar e a qualquer momento. Atualmente, mais
de 500 mil clientes e centenas de milhões de usuários em mais de 180 países usam a DocuSign para acelerar o processo
de fazer negócios e simplificar a vida das pessoas.
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