DocuSign
Agiloft e DocuSign
Realize negócios mais rápido, reduza os custos e satisfaça os clientes
A Agiloft, Inc. fez parceria com a DocuSign, padrão global de gestão de transações digitais
para facilitar a automação das operações dos seus clientes. Juntos, Agiloft e DocuSign
ajudam a alcançar os benefícios do negócio digital - incluindo a velocidade mais rápidas
de resultados, menores custos e melhor interação com clientes.

Nenhum hardware ou
software adicional é
necessário.

Conduza negócios
com clientes, parceiros e fornecedores a
qualquer hora, de
qualquer dispositivo
conectado à Internet.
Conveniente para
todos!

O Agiloft integrou os recursos de assinatura eletrônica do DocuSign em suas conceituadas
soluções de Gestão de Contratos, Atendimento a Clientes, Gestão de Processos de Negócios etc. Com essa integração, com segurança, os usuários do Agiloft podem enviar, assinar eletronicamente e armazenar contratos, acordos e outros documentos importantes
envolvendo qualquer número de signatários, tanto através da sua base de conhecimento
Agiloft como através do website da DocuSign. O DocuSign permite assinar qualquer documento, em qualquer lugar, para que V. possa efetuar transações mais rápidas, reduzindo
custos e satisfazendo os clientes.
A líder mundial em soluções para assinaturas digitais
Fundada em 2003, a DocuSign tem mais de 40 milhões de usuários que já assinaram mais
de 330 milhões de documentos em 188 países. Atende mais indivíduos, pequenas e médias empresas e grandes empresas Fortune 1000 do que qualquer outro prestador de
serviço.

Completa e extensível
Automatiza de simples acordos às transações mais complexas com múltiplos intervenientes. A integração Agiloft—DocuSign torna mais fácil as soluções sem papel, dispensando
impressão, fax, o transporte e redigitação de dados.
Confiável e seguro
Os documentos são criptografados e armazenados à prova de falsificação na nuvem, garantindo a integridade durante o processo de transação e após a sua conclusão.
 Certificação ISO/IEC 27001:2005
 Histórico 99.99% de disponibilidade do sistema
 Datacenter e solução testados classe SSAE 16
 Aderente aos requisitos legais

 Múltiplas opções para autenticação dos signatários
Para Mais Informações
Contate a Multidoc em (19) 3233-6123 para saber mais sobre soluções com o Agiloft

Sobre o Agiloft
Agiloft, Inc.
Redwood City, CA - USA

Mais de 2.5 milhões de usuários em organizações variando de pequenas empresas a agências governamentais dos USA e empresas Fortune 100, utilizando o Agiloft em aplicações inovadoras para Serviços de
Atendimento, Administração de Contratos, Gestão de Projetos, Automação de Processos etc.
Modelos baseados em boas práticas e tecnologia ágil asseguram desenvolvimento rápido e soluções
flexíveis e facilmente expansíveis.

Multidoc Informática e Documentação Eletrônica
Campinas, SP - Brasil
MD-S192-039-01

Visite www.agiloft.com e www.multidoc.com.br

