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 Al uw contracten optimaal beheerd –  

 meer transparantie, minder kosten
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DIGITAAL CONTRACTMANAGEMENT

EEN INTELLIGENTE AANPAK:
DIGITAAL CONTRACTMANAGEMENT

 Alle contracten centraal beheerd 
 
Of het nu gaat om operationele contracten, 
raamovereenkomsten, licenties, onderhouds-
overeenkomsten of bijbehorende afspraken, digitaal 
contractmanagement brengt meer grip en overzicht binnen 
handbereik. Want naast het daadwerkelijke contract 
worden ook alle bijbehorende documenten, zoals e-mails 
en protocollen, gedigitaliseerd en organisatiebreed 
beschikbaar gesteld.  

 Helderheid met één druk op de knop 
 
Wilt u een contracttekst doorzoeken op specifieke inhoud? 
Of wilt u juiste van alle contracten de belangrijkste 
contractparameters boven water krijgen? Met een druk op 
de knop beschikt u over alle gewenste informatie. Omdat 
u alle contracten snel kunt beoordelen, bijvoorbeeld op 
contractwaarde en looptijd, is bijsturen heel eenvoudig.

 Haal meer uit uw contracten

Dankzij de eenduidige en complete weergave van alle 
documenten en de automatische herinneringsfunctie 
ziet u geen voorwaarde of looptijd meer over het hoofd. 
Overschrijding van termijnen behoort tot het verleden en de 
contractvoorwaarden worden optimaal benut.

 Goedgekeurd: digitale autorisatie

Autorisatieworkflows voor contracten moeten transparant, 
flexibel en volledig gedocumenteerd zijn. Daarnaast 
moeten ze een auditproof archivering waarborgen. Digitaal 
contractmanagement van Konica Minolta zorgt daarvoor en 
ondersteunt uw organisatie optimaal bij de invulling van alle 
compliance-eisen (HGB, Basel II, corporate richtlijnen etc.). 

 Absolute dataveiligheid

Een slim autorisatieconcept zorgt ervoor dat onbevoegden 
geen toegang hebben tot belangrijke overeenkomsten. 
Met digitaal contractmanagement hebben alleen diegenen 
met de juiste rechten toegang tot specifieke contracten 
en gegevens. U definieert en bepaalt welke medewerkers 
bij welk contract kunnen. Absolute dataveiligheid is 
gegarandeerd dus – daar kan geen papieren archief 
tegenop!

Wie dagelijks met contracten en overeenkomsten te maken heeft, kent de ‘standaardprocedure’: contracten verdwijnen 
in ringbandmappen op verschillende afdelingen en zijn vaak maar moeilijk terug te vinden. Niemand heeft nog overzicht 
waardoor voorwaarden en looptijden zomaar over het hoofd worden gezien. Gevolg: tijdverspilling en onnodige kosten. 
Dat kan anders, vindt Konica Minolta. Met ‘digitaal contractmanagement’ kiest u voor een slimme oplossing waarmee u 
al uw contracten efficiënt beheert.

 Enkele voordelen op een rij 

 – Meer transparantie door centraal beheer van alle 
contracten

 – Kostenbesparingen door snel zoeken en volledig 
benutten van alle contractvoordelen

 – Nooit meer termijnoverschrijdingen door 
automatische herinneringsfunctie

 – Maximale dataveiligheid door auditproof 
archivering en vastgelegde autorisatieprocessen

 – Perfecte integratie met uw bestaande CRM- en 
ERP-systemen
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