
VIZIBILITATE COMPLETĂ
ÎN CONTRACTELE TALE

 

Contractul este un instrument valoros de business atât
pentru tine, cât și pentru partnerii tăi. Permite companiei
tale să vândă, cumpere, închirieze sau plătească bunuri și
servicii - cu alte cuvinte, să crească. Dar contractele sunt
și un punct vulnerabil. Sunt documente pe hârtie cu
multiple versiuni și condiții. Sunt supuse erorii, pierderilor
de date și problemelor legale.

DxContract este un instrument de gestiune a
contractelor care aduce toate părțile implicate la aceeași
masă. DxContract rezolvă toate problemele generate de
hârtie, în timp ce-ți mărește profitul. Cum? Prin integrarea
standard cu platforma de P2P și O2C. Asta înseamnă că
orice termen contractual poate fi urmărit de-alungul
proceselor operaționale (atât ale tale, cât și ale
partenerilor tăi), procese precum achizițiile sau
facturarea. Previne orice eroare pe care contractele
clasice ar putra să o genereze.

Vizibilitate în timp real în
procesul de contract
management

Costuri de management mai mici

Zero muncă manuală și un
department juridic mai eficient.

Fără fragmentare și versiuni de
contract diferite.

Conformitate perfectă și o
reducere a riscului legal și
comercial.

O îmbunătățire a relațiilor cu
furnizorii și un lanț de
aprovizionare mai robust.

URMĂREȘTE ÎN TIMP REAL OBLIGAȚIILE ȘI
TERMENELE LIMITĂ

BENEFICII DXCONTRACT
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Integrare directă cu produsele dedicate
facturării, comenzilor sau catalogului
electronic.  Acest lucru îți va permite să
urmărești termenele contractuale în activitatea
de zi cu zi.

Șabloane legale care permit versionarea și
copierea rapidă, dar și un control îmbunătățit.

Fluxuri de aprobare configurabile, în funcție de
nevoile tale specifice de business.

Permisiuni granulare de utilizare, în funcție rolul
fiecărui utilizator și de grupul din care face
parte.

Piste de audit ce nu pot fi modificate, chiar și
după anularea unui contract.

Un sistem de căutare inteligentă bazat pe
metadate, care permite căutarea gratuită în
textul contractual.

Notificări și alerte, care îți aduc în vedere
sarcinile contractuale, momentele cheie din
viața contractului, dar și perioada de reînnoire.

Semnătură electronică în conformitate cu
legislația, pentru securitate suplimentară.

Integrări standard cu platforme cunoscute
precum Microsoft Office sau Business IS.
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FUNCȚIONALITĂȚI


