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Faça assinaturas perfeitas 
Coletar assinaturas pode ser exaustivo, uma complicação para a logística, seja com documentos físicos ou digitais. 
Mesmo sem ferramentas de assinatura eletrônica, sempre há trâmites extras ao transferir documentos do Sistema de 
gerenciamento de Documentos para uma ferramenta de assinatura online e de volta para o sistema, e isso pode deixar 
os documentos expostos à riscos - assim com a sua empresa. 

Com a integração entre o NetDocuments com o DocuSign eSignature, você pode utilizar as vantagens 
da plataforma número #1 em assinaturas online, construída diretamente dentro do Sistema de Gerenciamento de 
Documentos. Você pode simplificar o fluxo de trabalho, poupando um tempo valioso, e ainda, evitar desafios complexos 
tipicamente burocráticos na hora de coletar assinaturas.

Inovação Líder de Indústria 
Não é uma surpresa que as assinaturas eletrônicas estejam se tornando um padrão na industria moderna: é conveniente, 
seguro, autêntico e simples, incomparável. 

E os benefícios para a sua empresa são ainda maiores. Aderindo ao DocuSign, plataforma líder em assinaturas eletrônicas, 
integrando suas funções ao NetDocuments, coletar assinaturas ficou ainda mais fácil - e mais seguro. Com a integração 
entre o NetDocuments e o DocuSign eSignature solicitar e obter assinaturas onlines se torna mais eficiente e menos 
complexo para usuários internos e externos. Diga “Olá” para melhor produtividade e aceleramento de acordos durante 
as transações, NDAs, documentos empregatícios, e mais.

Descubra como assinaturas online podem facilitar os processos da sua empresa. Agende 
uma demonstração hoje. Saiba mais hoje.

Envie, receba e acompanhe as assinaturas eletrônicas facilmente, tudo dentro do NetDocuments

Integração de Assinatura eletrônica

+

Facilite Seus Processos Garanta Segurança e Gerenciamento

Os usuários podem facilmente enviar , receber e monitorar as 
assinaturas online do documentos dentro do NetDocument 
- sem precisar de impressões, de scanner ou exportar nada. 
E, devido ao se sistema intuitivo, seus usuários, internos ou 

externos, não precisam fazer treinamentos extras.

Nunca precisar baixar o texto de um documento significa não 
precisar mais se preocupar com gerenciamento ou problemas 

de retenção. Além disso, você não precisa terminar com 
diversas copias espalhadas por todo lado. Seus documentos 

confidencias permanecem seguros e sob seu controle.

Solicite e Monitore Assinaturas Automatize seu Produto Final

Com a integração entre o NetDocuments e o eSignature, 
você pode marcar áreas para serem assinadas de maneira 

eficiente em seu documento e enviar pedidos de assinatura 
através da plataforma segura do DocuSign. Acompanhe 
o processo de maneira transparente com um status de 
monitoramento fácil e notificações de atividade - tudo 

dentro do Sistema de Gerenciamento de documentos. Além 
disso, O Certificado de conclusão do DocuSign fornece 
um trilha de auditoria de cada remetente, assinante ou 

destinatário do documento.

Uma vez que todas as assinaturas foram recolhidas, um 
novo documento é automaticamente baixado para o 

NetDocuments com todas as assinaturas inclusas. Você 
pode escolher se o documento executado irá substituir a 
versão existente, sem assinatura, ou selecionar um novo 

local para 
salvar uma cópia.
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