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Torne o processo de assinaturas uniforme
A coleta de assinaturas pode ser uma dor de cabeça logística demorada, independentemente de você 
distribuir seus documentos por meios físicos ou digitais. Mesmo com soluções de assinatura eletrônica, ainda 
há complexidade na transferência de documentos de um DMS para uma solução de assinatura eletrônica e 
vice-versa, o que pode expor os documentos, e o seu escritório, a riscos.
Com o NetDocuments eSign desenvolvido pela DocuSign, as assinaturas eletrônicas são incorporadas 
diretamente no DMS. Você pode otimizar fluxos de trabalho, economizar tempo valioso e evitar os desafios 
incômodos de um processo de assinatura típico — sem comprometer a segurança.

Inovação líder do setor
Não é de se admirar que as assinaturas eletrônicas estejam se tornando o novo padrão esperado nos negócios 
modernos: a conveniência e a simplicidade são incomparáveis.

Mas os benefícios para sua organização vão ainda mais longe. Em parceria com o líder indiscutível em assinaturas 
eletrônicas para integrar esse recurso ao NetDocuments, o processo de assinatura é ainda mais fácil — e mais 
seguro. Com o NetDocuments eSign desenvolvido pela DocuSign, solicitar e obter assinaturas eletrônicas é 
mais eficiente e menos complexo para usuários internos e externos. Diga “olá” para maior produtividade e 
conclusão acelerada de contratos para transações, acordos de confidencialidade, documentos relacionados a 
contratações e muito mais.
Descubra o que as assinaturas obtidas sem esforço podem fazer pela sua organização. 
Agende uma demonstração hoje mesmo.
netdocuments.com/demo

Envie, receba e rastreie assinaturas eletrônicas facilmente sem sair do NetDocuments

Simplifique seu processo Mantenha a segurança e a governança

Os usuários podem enviar, receber e rastrear 
assinaturas eletrônicas nos documentos dentro do 

NetDocuments com facilidade — sem necessidade de 
impressão, digitalização ou exportação. E como não 
é preciso instalar qualquer software adicional, não 

há necessidade de treinamento extra para usuários 
internos ou externos.

Nunca precisar baixar uma cópia local de um 
documento significa que você não precisa mais 
se preocupar com questões de governança ou 

retenção. Além disso, você não vai acabar com várias 
cópias espalhadas pelos mais diversos locais. Seus 
documentos confidenciais permanecem seguros e 

sob o seu controle.

Solicite e rastreie assinaturas Automatize o produto final

Com o NetDocuments eSign desenvolvido pela 
DocuSign, você pode marcar áreas de um documento 

para assinatura e enviar solicitações de assinatura 
com eficiência. Você tem total visibilidade do processo 

com fácil rastreamento de status e notificações de 
atividades — tudo dentro do DMS.

Depois que todas as assinaturas são obtidas, um 
novo documento é carregado automaticamente no 
NetDocuments com todas as assinaturas incluídas. 

Você pode então escolher se o documento executado 
deve substituir a versão oficial não assinada ou 

selecionar um novo local para salvar a cópia final.
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