
SEMNAȚI
ELECTRONIC
RETHINK WORKFLOW

De la contracte cu clienţii, până la deschideri de cont şi facturi, soluția DocuSign este recunoscută ca fiind numărul 1 în lume 

pentru semnarea electronică, în siguranţă, a documentelor. Aplicația oferă o modalitate simplă, rapidă și sigură de semnare  

electronică a oricărui tip de document în format digital, de pe dispozitivele mobile, oricând și de oriunde, astfel încât afacerea 

să poată merge mai departe, indiferent de condiţii. 

DocuSign permite atât semnarea documentelor de către inițiator, cât şi colectarea în siguranţă a semnăturilor de la ceilalţi 

parteneri implicaţi. Se elimină, astfel, o mulţime de activităţi purtătoare de costuri, timpi de pregătire, precum și posibile

breşe de securitate cauzate de tipărirea documentelor, scanarea și depozitarea lor, în vederea semnării.

Semnați electronic și în siguranţă orice tip de document,          
oricând și de oriunde!  



  CUM SE LUCREAZĂ CU DOCUSIGN?

• Creaţi-vă semnătura cu mouse-ul sau cu degetul pe ecran sau 

încărcaţi în sistem o imagine a semnăturii dumneavoastră

• Iniţiați procesul de semnare a documentului, specificând ordinea 

de semnare specifică documentului

• Ghidaţi semnatarii prin marcaje vizibile de tipul “Sign Here”

• Adăugaţi comentarii şi validaţi documentul înainte de semnare

• Primiţi notificări automate când aveţi un document de semnat şi 

când este semnat de către partener

• Semnaţi documentul chiar și offline. La reluarea conexiunii,           

documentul va fi sincronizat automat cu DocuSign

• Semnaţi în deplină siguranţă. DocuSign respectă cerinţele eSign 

Act şi este certificată ISO 27001 SSAE16

• Sistemul este complet auditat pentru a analiza cine a  semnat 

documentul, când şi de unde

• Documentele sunt criptate pentru un transfer electronic mai sigur 

decât pe hârtie

OPȚIUNI DE LICENȚIERE

Per utilizator
• Include 100 tranzacţii / utilizator pe an, 
cumulate la nivelul întregii companii
• Pornește de la 5 utilizatori
• Suport premium pe durata contractului

Per dosar 
• Limitat la un anumit număr de dosare, în
   funcţie de planul de licenţiere selectat, pornind 
   de la minimum 500 dosare
• Fără limită de utilizatori
• Suport premium pe durata contractului
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 Semnaţi orice document, 
fără hârtie şi stilou, 
gratuit! 

Scurtați durata de aprobare   
a contractelor sau a oricărui   
document intern!

Timp economisit* Reducerea costurilor* Copaci salvați*

90% 26% 14 230
* Conform datelor furnizate de www.docusign.com


