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DocuSign
PostNord har indgået samarbejde med DocuSign - VERDENS STØRSTE LEVERANDØR AF
ELEKTRONISK SIGNATUR. Aftalen gør PostNord til forhandler af den cloud-baserede online
signatur-løsning i Norden.
Hvem er DocuSign
• More than 85 million users have DocuSigned hundreds of millions of documents
• 188 countries have DocuSigned
• More than 775,000 documents are DocuSigned each day
• More than 51% of DocuSigned documents are completed within 1 hour
• Raised $500+ mio to develop company
• Owned by venture funds, Salesforce, Google, SAP and more
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Hvorfor partner Postnord med Silicon
Valley startup virksomhed ?
• Forretningsmodel - Flat rate abonnementer med unlimited forsendelser
• Dedikeret fokus – har rejst +500 mill USD in capital til at udvikle dette område
• Partnerskaber – standardintegration til førende IT-systemer
• User interface – send og signer nemt via PC, mobil eller tablet
• Prisstruktur – konkurrencedygtige abn. priser uden nogen opstartsomkostninger eller service fees
• Authentication - kræver ikke NemID
• Global service - +188 lande og 43 sprog giver mulighed for at servicere kunder I alle lokationer
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Løsningen
eKoms DocuSign løsning er en online elektronisk signatur service som gør det muligt for
kunderne at oprette, vise, fremsende, arkivere og signere, aftaler via internettet.
Dokumenter tilgås online og kan underskrives ved hjælp af en
række elektroniske ID parametre:
• emailadressen
• kode via SMS eller alternativ e-mail
• login via social media account fx LinkedIn
• kombination af ovenstående

Således skabes en fler-faktor authentication som er langt mere
sikker end den fysiske underskrift er.
Løsningen er sikker, juridisk gyldig og muliggør fuld
auditering af processen
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Hvordan fungerer det ?
Step 1

Step 2

Step 3

Upload dit dokument

Tilføj underskrivere

Indsæt signerings-tags
og send

Step 1

Step 2

Step 3

Klil på link I email

Følg gule markeringer

Signér – og send

For afsender:

For modtager:
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Demo - Simpel

Simpel:
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Demo - Powerform
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Hvorfor giver det mening at
benytte DocuSign ?
• Slut med papir, fax og porto på alle dokumenter som kræver underskrift
• Øge succesraten med mulighed for straks aftaleindgåelse
• Reducer sagsbehandlingstid fra 6 dage til gennemsnitligt 2 timer
• DocuSign eSignering er sikker, juridisk holdbar og med fuldt audit trail.
• DocuSign’s service håndterer alle aspekter af alle transaktioner fra forberedelse af forsendelse til
signering af dokumenter på en enkel og effektiv måde.
• Nå alle modtagere via deres email adresse
• Signering gjort nemt for modtagerne - muligt at underskrive på computer, tablet og smartphone
• Integration til førende CRM systemer (Fx SalesForce og Microsoft Dynamics)

• Simpel styring af avancerede Workflows (multisignering, opsamling af data fra systemer og
underskrivere)
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Fordele – egne erfaringer i Postnord
Vi har p.t. kun implementeret DocuSign ifm vores Danske salgsaftaler da vores største
udfordring ligger her. Vi undersøger nu andre områder i koncernen som kan have gavn af
servicen – forventet næste område er HR og Jura.
April 2016
• 365 aftaler fremsendt i april
• 2 dage og 22 timer er den Gns. tid det tager at få en gennemført underskrevet kontrakt
tilbage når den sendes via DocuSign

• 26 % af aftalerne er gennemført på <1 time – 52% inden for det første døgn
• 0 kunder har afvist at underskrive aftale via DocuSign
• Ca. 2.000 aftaler er der p.t. sendt
• Flere aftaler underskrevet af færre medarbejdere
09/05/2016
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Priser
PostNord sælger følgende
abonnementer…
Standard og Business Pro
alle med unlimited antal
forsendelser

For Enterprise kontakt eKom
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IT Integration hos kunden
Standard og Business Pro abonnement
• DocuSign fungerer som en separat cloud service som ikke kræver nogen integration til
kundens eksisterende systemer.
• Kræver blot en browser og en internetforbindelse
Enterprise
• Her er det muligt at integrere DocuSign i en række store IT systemer – bl.a. Salesforce,
MS Dynamics, Office 365, SAP mm.
• Her er integration nødvendig hos kunden – DocuSign har dog udviklet en række
standintegrationer som er tæt på plug-n-play
• Det er også muligt at lave custom integration til systemer som DocuSign ikke i forvejen
har udviklet API’er til. Integrationsbehovet varierer her fra sag til sag.
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Pilotkundeprogram
Som led i samarbejde med DocuSign har vi brug for 3-5 pilotkunder så vi kan afprøve produkt og intern håndtering

Vi tilbyder

Vi forventer

•

Attraktiv pakke bestående af et passende antal Business Pro licenser
til afprøvning af produktet gratis i 6 måneder

•

•

Unlimited antal signeringsdokumenter fra hver licens

•

Træning - gratis intro-pakke med 3 timer instruktion

•

Hotline – gratis hotline i pilotperioden

2 evalueringer (start og
slut i pilotperioden) så vi
får indblik i jeres
erfaringer med servicen
herunder produkt, salg og
support

•

Testimonial – I leverer et
statement med jeres
oplevelse af servicen som
vi kan bruge i vores
marketing fremover

•

Løbende underretning hvis
der opstår kritiske
problemer eller generel
utilfredshed
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Kontakt

Telefon: 33 618 200
Email: ekom.support@postnord.com
Ronny Hilton
Email: ronny.aagaard.hilton@postnord.com
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