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Integração para 
DocuSign® eSignature
A integração OnBase e DocuSign impulsiona os negócios, 
com redução de tempo e garantia de segurança

Em busca de um processo completamente sem papel, muitas organizações 
acham que as tarefas associadas a assinaturas criam atrasos e gargalos no 
processo. Para alguns clientes, assinaturas ainda são obtidas utilizando 
caneta e papel. Para outros, a mudança para assinaturas eletrônicas 
requer que os funcionários completem tarefas entre diversos sistemas. 
A integração OnBase para DocuSign eSignature fornece uma solução 
completa para processos de negócios que requerem assinaturas digitais 
seguras em documentos importantes, enquanto adiciona um valor por 
meio da automação de processos, um histórico de auditoria completo, etc. 

A integração suporta os processos de assinaturas eletrônicas empacotando 
automaticamente os documentos OnBase e informações relevantes do 
assinante, enviando esta informação de forma segura ao DocuSign, e 
coletando os documentos completos. Isso permite que as organizações 
agilizem o ciclo de assinaturas enquanto soluções como OnBase e 
DocuSign lhes proporcionam segurança aos seus negócios.
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PROCESSO DOCUSIGN® eSIGNATURE DO INÍCIO AO FIM:



Com o DocuSign gerenciando os processos de assinaturas, 
e o OnBase otimizando os processos e seus documen tos 
relacionados, as organizações serão beneficiadas com uma 
solução flexível de ponta a ponta.

 
Por exemplo, quando uma assinatura é parte de um 
processo existente, o Workflow pode automaticamente 
carregar documentos pré configurados para um 
envelope (lote de um ou mais documentos) no 
DocuSign. Muitas tarefas associadas a leitura de um 
envelope DocuSign podem ser automatizadas - como 
colocar o nome e e-mail do assinante - poupando 
o valioso tempo dos usuários e reduzindo o risco de 
erros. 
 
Uma vez assinados, os documentos retornam 
automaticamente ao OnBase via integração. Os 
usuários não precisam saber onde estão os documentos 
que saíram para assinatura - o Workflow do OnBase 
pode gerenciar isso, e enviar notificações quando 
o status de um documento for alterado. Além da 
economia de tempo, isto adiciona consistência ao 
processo e reduz frustrações ao usuário final.

Fornece arquivamento e retenção dos documentos 
assinados para suportar a conformidade
Uma vez assinado, o documento pode precisar de um 
processamento adicional ou ser salvo com documentos 
relacionados para auxiliar nas tomadas de decisões. 
Armazenamento seguro com permissões granulares ao 
usuário e opções de acesso flexíveis (web, dispositivos 
móveis, e desktop) garantem que os usuários 
autorizados serão os únicos capazes de visualizar o 
conteúdo e os metadados relacionados. Uma solução 
comprovada e confiável, as organizações podem se 
sentir confortáveis contando com o OnBase para 
manter seus documentos seguros. 

Saiba mais em OnBase.com/Docusign »

Conecta documentos OnBase aos processos no 
DocuSign
A integração OnBase para DocuSign eSignature 
organiza cenários de negócios específicos e as exceções 
que inevitavelmente ocorrem. Para processos de 
assinaturas inesperados ou documentos específicos, 
o OnBase oferece um ad hoc para upload direto ao 
DocuSign. Um ícone DocuSign integrado ao OnBase 
permite aos usuários configurar placeholders, bem 
como as notificações aos usuários e selecionar modelos 
de documentos sem a necessidade de sair do OnBase. 

As organizações podem configurar funcionalidades 
adicionais para os usuários, gerentes ou 
administradores, permitindo que eles respondam a 
uma mudança de processo ou até corrigir um erro. 
Sem deixar o OnBase, eles podem acessar o status do 
documento no DocuSign, ver o histórico de assinaturas, 
e anular ou substituir um documento quando um erro 
ocorre. Isso lhes dá a capacidade de interagir com um 
documento que entrou em um processo do DocuSign 
sem sair do ambiente OnBase que eles já estão 
acostumados.

Adiciona a automatização e reduz o trabalho 
manual pelo Workflow 
Independente da simplicidade ou complexidade de 
processos que exigem assinaturas, tarefas sempre 
precisarão ser completadas antes e depois do 
documento ser assinado. Normalmente a assinatura 
é apenas uma pequena parte de um grande processo 
que pode incluir múltiplos níveis de aprovação, criação 
e revisão de documentos, notificações e mais. A forte 
capacidade dos processos de automatização oferecidos 
pelo Workflow do OnBase agiliza o trabalho e adiciona 
consistência ao grande processo de negócios. 
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