Prezentacja platformy DocuSign

Rits to jedna z najszybciej rozwijających się firm informatycznych w Polsce. Innowacyjne
rozwiązania IT dedykowane są dla klientów zarówno w kraju jak również na rynkach
międzynarodowych. Oferujemy szereg rozwiązań których zadaniem jest transformacja modelu
biznesowego by w jak największym stopniu zoptymalizować koszty operacyjne co niesie za sobą
realny wzrost przychodów przedsiębiorstwa.

RITS Poland

Dziś RITS oferuje szeroki zakres usług dedykowanych
naszym klientom, począwszy od outsourcingu IT (leasing
ciała, leasing zespołowy, usługi zarządzane), procesy
automatyzacji biznesu i rozwój oprogramowania.
RITS Software House w ramach RITS Group jest firmą
informatyczną zajmującą się programowaniem, oferującą
najwyższej jakości usługi dedykowane zarówno dla rynku
polskiego, jak i międzynarodowego.

Hanoi Capita
l
RITS
Vietnam

To, co nas wyróżnia na tle konkurencji to:
• Niższy koszt i dobra jakość
• System informatyczny rozwija i optymalizuje
wiedzę exoertów
• Podejście partnerskie
• Elastyczne podejście do zarządzania
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Jesteśmy w grupie najszybciej rozwijających się
spółek technologicznych w Polsce. Zajmujemy
się outsourcingiem specjalistów i projektów IT
w różnych modelach współpracy. Na stałe
współpracujemy z ponad 340 specjalistami
w całej Polsce realizując międzynarodowe
projekty z naszymi partnerami.

340 Specjalistów IT

20 Rekruterów
2 biura w Polsce
oraz SSC Vietnam
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Podpis elektroniczny
nie ważne co, nie ważne gdzie

Zagadnienie ?
Transakcje papierowe są nie tylko
nieefektywne, ale także znacznie spowalniają
procesy i osłabiają budowanie pozytywnych
doświadczeń klienta.
Podczas gdy wiele firm świadczących usługi
finansowe zautomatyzowało większość
kluczowych procesów i doświadczeń klientów,
ta „ostatnia mila” większości transakcji, czyli
zawarcie umowy - zbyt często opiera się wciąż
na mało skutecznych procesach papierowych
i tradycyjnym sposobie podpisywania
dokumentów z użyciem długopisu i papieru.

Rozwiązanie
Konieczność przyspieszenia procesów
w ramach linii biznesowych, w szczególności
transakcji o wysokiej wartości, a także
lepszego zadbania o doświadczenie klienta,
wymaga wyeliminowania papierowego
obiegu dokumentów.

• Docusign globalny standard Cyfrowego Zarządzania Dokumentami (DTM)
• Dostępny w dowolnym czasie i miejscu
• Dostępny na dowolnym urządzeniu
• Rozwiązuje problemy związane z papierowym obiegiem dokumentów, zastępując
tradycyjne, papierowe metody rozwiązaniem DocuSign

DocuSign Kluczowe Informacje
2600 pracowników na
świecie 400
pracowników w Europie

4 biura w Europie:
Francja, Wielka Brytania,
Niemcy, Irlandia

3 Europejskie Centra
Danych: Frankfurt,
Amsterdam i Paryż

Qualified Trust Service Provider (TSP)
DocuSign Dostawcą Usług Zaufania
zgodnie regulacją 2014/910 (eIDAS)
– zatwierdzony na Europejskiej Liści

Architektura Platformy DocuSign
Chmura DocuSign

Chmura Hybrydowa

Prywatna Chmura

Prywatna chmura
Hostowane chmury

Signature Appliance

Hostowane chmury

Dostępna w każdym
czasie na każdym
urządzeniu

Połączenie wielu
platform z wieloma
możliwościami

Przeznaczona dla najbardziej
wymagających instalacji o
podwyższonym standardach

Jak działa DocuSign?
Platforma i Produkt DocuSign
Produkt

Przygotowanie

• Dokumenty
• Dane
• Procesy

Wykonanie

• Autentykacja
• Akceptacja
• Szablon

Zarządzanie

• Raportowanie danych
• Przechowywanie
• Ślad rewizyjny

Jak działa DocuSign?
Platforma

Przygotowanie
Dokumentów

Światowej Klasy

Nieporównywalna

Globalna

Standaryzowane

Otwarta Struktura

Bezpieczeństwo

dostępność

Architektura

Przepisy

Integracji

Zdefiniowanie
Procesu

Akceptacja
Umów

Przechowywanie
Dokumentów

Dostępne integracje z ponad 350 aplikacjami
FRONT OFFICE

Przygotowanie

Zdefiniowanie
procesu

Zarządzanie

Akceptacja

BACK OFFICE

Opis procesu wysyłania koperty
Wyślij kopertę

Odbiorcy /
Przepływ pracy

Wiadomości

Proszę podpisać
umowę poufności

Pola

Wyślij

Elementy rozwiązania DocuSign
• Zdefiniowanie i zautomatyzowanie
procesów

• Zintegrowanie wykorzystywanych
aplikacji

• Skonsolidowanie wszystkich
elementów

• Zabezpieczenie i zapisanie w
archiwach wszystkich transakcji

• Identyfikacja wszystkich uczestników
procesu

• Zapisanie historii transakcji w
bezpieczny i audytowalny sposób

• Wykorzystanie podpisu elektronicznego

• Wdrożenie systemów
administracyjnych i kontrolnych

• Gromadzenie i zarządzanie
dokumentami i akceptacjami

33 umowy, które można zawrzeć w formie dokumentowej
1. Umowa o dzieło
2. Umowa zlecenie
3. Umowa dostawy (forma pisemna dla celów dowodowych, może być też np. forma dokumentowa)
4. Umowa kontraktacyjna (forma pisemna dla celów dowodowych , może być też np. forma dokumentowa)
5. Umowa użyczenia
6. Umowa pożyczki (która przekracza 1 tys. PLN wymaga formy dokumentowej)
7. Umowa agencyjna
8. Umowa komisu
9. Umowa przewozu (w dowolnej formie np. forma dokumentowa) w praktyce to wydanie biletu
10. Umowa spedycji
11. Umowa ubezpieczenia
12. Umowa przechowania
13. Umowa składu
14. Umowa renty (forma pisemna dla celów dowodowych)
15. Umowy o dział spadku (jeżeli nie dotyczy nieruchomości)
16. Umowa darowizny – ( Art. 890. § 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu
notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli
przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Jeżeli nie dotyczy nieruchomości)

17. Umowa zamiany – w zależności od przedmiotu – jeżeli to nieruchomość (w formie aktu notarialnego) –
jeżeli to ruchomość (w dowolnej formie –np. forma dokumentowa)
18. Umowa sprzedaży – w zależności od przedmiotu – jeżeli to nieruchomość (w formie aktu notarialnego) –
jeżeli to ruchomość (w dowolnej formie –np. forma dokumentowa)
19. Umowa o najem na czas nieoznaczony
20. Umowa o współpracę
21. Umowa NDA
22. Umowa uczestnictwa w evencie
23. Umowa uczestnictwa w szkoleniu
24. Umowa uczestnictwa w kursie
25. Umowa uczestnictwa w konkursie
26. Najem ruchomości
27. Dzierżawa Nieruchomości na czas krótszy niż rok (dzierżawa przedsiębiorstwa wymaga formy pisemnej z
podpisem notarialnie potwierdzonym)
28. Umowa Spółki Cywilnej
29. Ugoda
30. Oświadczenie woli
31. Przyjęcie Kwoty
32. Oświadczenie sprawcy wypadku
33. Sprzedaż samochodu

Aspekty prawne

UNIA EUROPEJSKA

STANY ZJEDNOCZONE

POZOSTAŁE KRAJE

Rozporządzenie EIDAS (Electronic
Identification and Trust Services), które
wprowadzono w 2016 roku stosowane
jest w 28 państwach członkowskich.

Stosowanie prawomocnych
podpisów elektronicznych zapewnia
ustawa ESIGN Act, którą
ustanowiono w 2000 roku.

Przed rozpoczęciem stosowania
w innych krajach należy się zapoznać
z regulacjami, które tam obowiązują.
Jednak w coraz większej liczbie
krajów przyjmowane są takie zasady.

DocuSign zgodny z eIDAS
•

DocuSign jest zgodny ze wszystkimi rodzajami podpisu
elektronicznego

•

Zwykły podpis elektroniczny

•

Zaawansowany podpis elektroniczny

•

Kwalifikowany podpis elektroniczny

•

Łatwa obsługa systemu DocuSign dostępnego w
Chmurze na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych

•

Możliwość wykorzystania certyfikatu kwalifikowanego
wystawianego przez DocuSign lub inne zaufane Urzędy
Certyfikacji

Co zmienia eIDAS?
Infografika wyjaśnia zalety i wady dyrektywy eIDAS
dla firm korzystających z elektronicznych środków
identyfikacji i usług zaufania. Zyski mogą być dla
nich ogromne i prowadzić do znacznego
zmniejszenia kosztów ogólnych. Może to stanowić
fundamentalną zmianę dla małych i średnich
przedsiębiorstw powodującą ekspansję zamiast
stagnacji.

Bezpieczeństwo Platformy DocuSign

Całkowicie zagwarantowana prywatność dokumentów
• dokumenty przechowywyane zgodnie ze standardem ISO 27001 and SSAE
16, szyfrowane najmocniejszymi dostępnym metodami
• tylko autoryzowani użytkownicy posiadają dostęp do dokumentów
• DocuSign nie ma dostępu do przetwarzanych dokumentów

Niezawodna platforma
•
•
•
•
•
•
•
•

rozproszona architektura centrów danych
replikacja danych niemalże w czasie rzeczywistym
24 godzinny monitoring antywłamaniowy
audyt kodu źródłowego przez zewnętrznego podmioty
zaawansowane szyfrowanie kodu źródłowego (AES) 256-bit
transmisja szyfrowana kluczem SSL 256-bit
odseparowane sieci korporacyjna i produkcyjna
dwuskładnikowe uwierzytelnienie o Szyfrowana sieć VPN

Rygorystycznie przestrzegany dostęp i autentykacja
• definiowana metody dostępu wymuszające spełnienie
wyśrubowanych norm
• zaawansowane metody autentykacji wielostopniowej z użyciem
jednorazowych kodów, SMSów, pytań weryfikacyjnych,
autoryzacji głosowej
Wielokrotnie weryfikowane i potwierdzane transakcje
• zaawansowane mechanizmy zapobiegające modyfikacji
podpisanych dokumentów
• szczegółowa metryka każdego przetworzonego dokumentu

Dlaczego klienci wybierają DocuSign
Najłatwiejszy w użyciu

Bankowy poziom bezpieczeństwa

• Zbudowany w celu sprostania najbardziej
złożonym globalnym wymaganiom
przedsiębiorstwa, łatwy w użyciu przez
każdego, w każdej chwili.
• Solidny zestaw funkcji, w tym szablony
wielokrotnego użytku; intuicyjne
interfejsy użytkownika; podpisywanie
między platformami; itp.
• Najwyżej oceniane aplikacje na iOS,
Androida i Windows - lub dostępne przez
przeglądarkę mobilną.

• DocuSign wprowadził standard xDTM
DocuSign ma certyfikat ISO / IEC 27001
i posiada zintegrowane certyfikaty
Comprova i OpenTrust.
• Procesy bezpieczeństwa, w tym testy
penetracyjne osób trzecich, program
zarządzania ryzykiem.
• Bezpieczna technologia: wiele dostawców
i zróżnicowane geograficznie centra
danych, cyfrowy audyt, kontrole przed
nieuprawnionymi manipulatorami,
certyfikat cyfrowy.

Dlaczego klienci wybierają DocuSign
Potężna platforma

Ekosystem solidnego partnera

• DocuSign to globalny standard
zarządzania transakcjami cyfrowymi
(DTM).
• Można szybko i bezproblemowo
zintegrować się z istniejącymi systemami
biznesowymi.
• Chmura umożliwia szybkie wdrażanie,
niezrównane innowacje, bezpieczeństwo
w przedsiębiorstwach, dostęp z
dowolnego miejsca, efektywność
kosztową oraz oszczędność 99,99% czasu
działania.
• Program zarządzania sukcesem klienta
umożliwia klientom maksymalizację
wartości ich inwestycji.

• DocuSign Program partnerski to społeczność
ponad 15 000 programistów.
• Setki rozwiązań integrujących ze średnio 60
nowymi integracjami miesięcznie (np.
Salesforce.com, Microsoft Dynamics,
Box.com, Office 365, Google Apps, Apttus,
SAP, itp.).
• Standardowy interfejs REST API branżowy
eSignature oceniony przez program
ProgramableWeb, umożliwiający
błyskawiczną integrację, interfejsy API SOAP
i światowej klasy narzędzia programistyczne.
• Wsparcie wielopoziomowe (społeczność,
portal obsługi klienta, 12x7, 24x7).

Kluczowe zalety
Zaloguj się online lub osobiście
DocuSign ułatwia bezpieczne gromadzenie informacji,
automatyzację przepływów pracy i prawnie
zagwarantowane podpisywanie dokumentów drogą
elektroniczną - niezależnie od tego, czy jesteś online, czy
twarzą w twarz. Użytkownicy mogą logować się w 43
językach.

Centralna administracja
Niezależnie od tego, czy jest to pięć osób, czy 50 000,
możesz łatwo konfigurować użytkowników, tworzyć
grupy i przypisywać uprawnienia. Centralne
przechowywanie i raportowanie dokumentów pomaga
z łatwością śledzić wszystko, co dzieje się w Twojej
organizacji.

Wizerunek firmy
DocuSign pozwala dodawać logo firmy, zmieniać kolory
i dostosowywać kopie e-maili oraz łącza, aby zapewnić
odbiorcom łatwą identyfikację dokumentów
pochodzących z Twojej organizacji.

Mobilne rozwiązanie
Połącz swoje konto z dowolnym mobilnym aplikacjami
DocuSign dla ios, android oraz windows lub mobilnej
przeglądarki.

Zaawansowane formularze i dane
Twoje podpisane dokumenty prawie zawsze zawierają już
dane oprócz podpisów. DocuSign oferuje najbardziej
kompletne wsparcie formularzy, które pomaga w
automatyzacji, zbieraniu i udostępnianiu danych
dokładnie w czasie rzeczywistym, eliminując błędy
i przeróbki.

Zaawansowana administracja
Można ustawić politykę w wielu obszarach, w tym
w zakresie przechowywania dokumentów I zachowania,
w jaki sposób podpisujący podpisują lub przyjmują
podpisy oraz uwierzytelnianie użytkownika.

Zaawansowany przepływ pracy
Wykraczaj poza podpisywanie do zatwierdzania,
negocjowania warunków lub służenia jako agent. Określ,
które dokumenty każdy odbiorca może wyświetlić.
Określ, jakie osoby podpisujące muszą dostarczyć Ci
natychmiast lub jako kontynuację.

Płatności
DocuSign jest pierwszym rozwiązaniem DTM
oferującym zintegrowaną ePłatność. Zarejestruj się
i zapłać w jednym kroku za pomocą karty kredytowej
lub PayPal.

Uwierzytelnienie
Zaawansowane opcje uwierzytelniania użytkowników
obejmują sprawdzanie identyfikatorów,
uwierzytelnianie telefonu, certyfikaty cyfrowe oparte
na chmurze i wiele innych.

Złącza
DocuSign ma ponad 100 gotowych wtyczek do integracji
z przepływem pracy istniejących aplikacji biznesowych,
w tym Salesforce, Microsoft Dynamics, SugarCRM, Ariba
i Google Apps. W programie DocuSign Solution
Showcase dostępne są również setki innych integracji.

Klienci używają DocuSign z trzech powodów

DocuSign współpracuje
z większością aplikacji, usług
i urządzeń, z których już
korzystasz w swojej firmie.

DocuSign jest prostszy
w użyciu, implementacji
i zarządzaniu, umożliwiając
natychmiastowe przyjęcie
użytkownika.

DocuSign jest najbardziej
niezawodną i globalnie
zaufaną usługą dla
transakcji cyfrowych.

Przykłady zastosowań
POTWIERDZENIA

POWIADOMIENIE
Informacje przesyłane
do partnerów
biznesowych

Procesy, które wymagają
potwierdzenia (przeczytania
i zgody) przez pracowników,
klientów

AUTORYZACJA
Procesy biznesowe,
które wymagają
autoryzacji

PODPISANIE

GROMADZENIE
DANYCH

Dokumenty, które
wymagają prawnie
wiążącego podpisu

Sytuacje, podczas
których gromadzone są
dane od osób
fizycznych

PIĘĆ PRZYKŁADOWYCH
OBSZARÓW WYKORZYSTANIA
DOCUSIGN

Przykłady zastosowań

Benefity

Zwrot z inwestycji (ROI)
Klienci korzystający z DocuSign w różnych branżach potwierdzają
usprawnienia najważniejszych procesów biznesowych, takich jak:
• 59% wszystkich umów sprzedaży akceptowane w ciągu 15 minut
(Salesforce)
• Zwiększone przychody o 3,094 mln USD rocznie (Wyndham)
• Zwiększenie wskaźnika konwersji o 30% (Comcast)
• Proces akceptacji kontraktów krótszy niż 1 godzina (CenturyLink)
• Zwiększenie produktywności sprzedawców o 300% (DuPont)
• Umowy pożyczek księgowane w 1 dzień zamiast 10 (Tulsa Teachers
Credit Union)

Kontakt

RITS 02-583
Warsaw
ul. Wołoska 9
Ewa Lacombe
Mobile No: +48
519 407 694
E-mail :
e.lacombe@rits.ce
nter

