Resumo das soluções
Jurídico

Simplifique todo o ciclo de vida do contrato
À medida que a empresa cresce, seu departamento jurídico
pode ficar sobrecarregado por volumes cada vez maiores de
contratos. Dos executivos de vendas até o CEO requerem
tempos de resposta rápidos para gerar negócios e manter
um fluxo de receita crucial. Os departamentos jurídicos
também costumam ser responsáveis por garantir que
operações internas, como conformidade, compras e RH,
sejam controladas e executadas de forma consistente.
Gerenciar essas operações com eficiência e a mínima
expansão da equipe pode ser um desafio. O DocuSign
Agreement Cloud™ ajuda os departamentos jurídicos em
empresas a serem parceiros de negócios valiosos dentro
da organização, com soluções para ajudar a economizar
tempo, aumentar a produtividade, reduzir riscos e aprimorar
a governança.
Assegure a aplicabilidade dos contratos assinados
As assinaturas eletrônicas são legalmente permitidas para a maioria dos casos
de uso na maioria das jurisdições em todo o mundo. A DocuSign protege seus
documentos assinados eletronicamente com um selo inviolável e fornece um
Certificado de Conclusão aceito em tribunal que contém os nomes das partes,
endereços de email, endereços IP públicos e uma trilha de auditoria da cadeia de
custódia com data e hora que registra todas as atividades. A DocuSign também
oferece uma ampla gama de opções de identificação digital de assinantes e
certificados, atendendo aos padrões específicos do setor e da jurisdição em todo
o mundo.

Reduza erros de contrato e acelere o tempo de resposta
Automatize e simplifique a preparação, execução e gerenciamento de contratos
em toda a organização. Crie modelos pré-configurados facilmente acessíveis e
cláusulas pré-aprovadas para que usuários não-legais possa se beneficiar durante
a negociação, aumentando a conformidade com o idioma padronizado. Aumente a
supervisão de contratos e reduza o tempo gasto na busca de contratos individuais
com um repositório centralizado e pesquisável.

82%

dos contratos da DocuSign são
executados em um dia

US$ 36
de economia média
por documento

99,99%

de tempo de atividade da
assinatura eletrônica sem tempo
de inatividade para manutenção

80%

de redução média no tempo
de resposta comparado ao uso
do papel

"Ela me permitiu
ser extremamente
orientada a serviços
com a minha equipe,
a um custo baixo.
Estou trabalhando
mais rápido e
de modo mais
colaborativo."
Alyson Barker
Conselheira geral
Drybar
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O DocuSign Agreement Cloud para
departamentos jurídicos

Exemplos de casos
de uso

O DocuSign Agreement Cloud ajuda a unificar e modernizar seu System of
Agreement ao conectar nossa principal tecnologia de assinatura eletrônica
a todos os outros aspectos do processo de contrato. Os departamentos
jurídicos podem se concentrar em fornecer seus conhecimentos jurídicos,
enquanto a plataforma oferece controle e gerenciamento simplificados
de todo o ciclo de vida do contrato por meio de um fluxo de trabalho
automatizado, orquestrado e de ponta a ponta.

Contratos jurídicos padrão

Assinatura eletrônica
Envie contratos, identifique
assinantes e assine de praticamente
qualquer lugar, praticamente a
qualquer momento – tudo rastreado
para visibilidade em tempo real e
evidência aceita em tribunal.

Aprovações de inventário e auditoria

Click
Capture o consentimento com
termos de contratos padrão com um
único clique.

Contratos mestre de serviço
Contratos de parceria
Contratos de vendas

Operações internas e
conformidade

Integrações
Incorpore a DocuSign de forma fácil
às ferramentas existentes com mais
de 350 integrações pré-criadas com
as principais plataformas de crédito,
incluindo Salesforce, Microsoft,
Google, SAP e Box, automatizando
ainda mais os processos de geração
e compartilhamento de documentos.

DocuSign CLM
Implemente soluções para
digitalizar seus processos de
contrato dentro de semanas,
e não meses. Simplifique a
colaboração, negociação, geração
de documentos e definição de fluxos
de trabalho flexíveis e configuráveis.
Reduza os erros do contrato com
uma biblioteca de cláusulas préaprovada e armazene os contratos
em um repositório centralizado e
pesquisável.
Identify
Escolha entre um conjunto
de opções comprovadas de
autenticação e verificação de
ID para garantir o acesso a
um contrato.

Sobre a DocuSign
A DocuSign ajuda as organizações a se conectarem e automatizarem a forma como preparam, assinam,
agem 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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Contratos de confidencialidade

Atas de conselhos
Documentação de candidatos e novos
contratados
Conformidade e gerenciamento de
políticas
Conformidade com o fornecedor

Contratos com fornecedores
Formulários de registro de
fornecedores
Contratos de compras
Ordens de compra
Declarações de trabalho

"Agora, temos
uma trilha de
auditoria que
mostra exatamente
quem assinou os
contratos, onde, em
que jurisdição e a
que horas."
Conselheira geral
Misys Banking Systems
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