
19 onmisbare features 

voor je contract management system.



Een contract management system maakt

het opstellen en beheren van alle soorten

contracten in je organisatie een pak

eenvoudiger, accurater en transparanter.

Breng je in kaart hoe je tot een werkbare

oplossing zal komen, dan denk je

automatisch ook na over wat je verwacht

dat je tool effectief kan. 

Of je nu vooral wil focussen op

samenwerken, op het verminderen van

contractrisico’s of op rapportage: met de

volgende 19 features omvat je contract

management system een mooie basis én

dat tikkeltje extra dat je werkleven

vergemakkelijkt! 



1. een overzichtelijk

dashboard.

Wat is de status van je contracten? Welk document

zit er vast in de workflow? Welke taken zijn klaar om

uitgevoerd te worden? Afhankelijk van de afdeling

waarin iemand werkt en van de rechten die die

persoon heeft in je contract management system,

kan een gepersonaliseerd dashboard worden

weergegeven. Het dashboard geeft dus aan de juiste

persoon het juiste overzicht waardoor er efficiënt

gewerkt kan worden.

2. een goede zoekfunctie.

Zitten al je contracten in de database, maar vind je

niks terug? Daar heb je niks aan! Dankzij een goed

werkende zoekfunctie kan je snel de contracten of de

informatie vinden waarnaar je op zoek bent. Het is

niet enkel handig om te kunnen zoeken op

bestandsnaam, maar ook op de inhoud van het

contract, de auteur of een bedrijfsnaam. Wordt

optical character recognition (OCR) geïntegreerd in

je tool, dan kan je bovendien ook zoeken in

documenten die bijvoorbeeld werden ingescand en

zo werden geüpload in het systeem.



3. overzichtelijke

rapportering.

Je weet waar je knelpunten in je vorig proces zaten,

en je hebt KPI’s gedefinieerd die het succes van de

tool mee moeten bepalen. Dan is het dus handig als

je software (automatisch) rapporten genereert die je

inzicht geven in je manier van werken. Worden

contracten op tijd verlengd? Worden alle afspraken

nageleefd? Hoeveel tijd neemt de volledige

contractcyclus in beslag? De tool wordt zo

geconfigureerd dat je op de juiste vragen een

antwoord krijgt.

4. een centrale database

voor alle contracttypes.

Het is aangeraden om al je soorten contracten toe te

voegen aan je contract management system:

contracten met suppliers of met klanten,

arbeidscontracten, leasecontracten … In de eerste

plaats hebben gebruikers zo heel eenvoudig toegang

tot alle informatie en verliezen ze geen tijd met

informatie zoeken in mails of gedeelde mappen.

Bovendien geef het je ook inzicht in alle mogelijke

risico’s en heb je een streepje voor bij audits. Denk op

voorhand ook na over de opslagcapaciteit die de

database moet bieden, of kies voor een database

waarbij de opslagcapaciteit makkelijk uit te breiden

is.



5. automatische meldingen.

Gaat een contract binnenkort aflopen? Komt er een

deadline aan? Zijn er issues met de naleving van de

voorwaarden? Je kan voor allerlei gebeurtenissen

verschillende soorten meldingen (via e-mail, via een

app of in het systeem) laten toekomen bij de juiste

personen. Hoeveel tijd op voorhand wordt de

melding verstuurd? Komen er nog opvolgmeldingen?

Zijn er escalaties nodig? Wat als iemand afwezig is?

Die instellingen gebeuren volledig op jouw maat.



7. bibliotheek voor

templates. 

Ah, templates! Dé manier om het aanmaken van

contracten te versnellen, en er zeker van te zijn dat

de juiste gegevens en clausules gebruikt worden.

Zodra de verschillende standaardclausules

goedgekeurd zijn door legal, kunnen ze toegevoegd

worden aan het systeem. Iedereen kan dan snel

contracten aanmaken met de juiste informatie. Voeg

je ook een drag & drop editor toe aan de tool, dan

gaat dat zelfs nog vlotter. 

6. gecentraliseerd user

management.

De bedoeling is dat al je contracten in 1 database

zitten en dat iedereen die toegang moet hebben, ook

effectief toegang heeft. Maar dat betekent niet dat

iedereen élk contract moet kunnen raadplegen, of

dat iedereen exact dezelfde rechten nodig heeft. In

de tool die je implementeert, zal je dus bepaalde

rollen willen vastleggen, inclusief de rechten die

daaraan verbonden zijn. Daarnaast wil je ook

eenvoudig nieuwe mensen kunnen toevoegen aan je

tool, en collega’s die bijvoorbeeld niet meer voor je

werken, verwijderen.



9. inzicht in veranderingen. 

Worden er aanpassingen aangebracht in contracten,

dan wil je er zeker van zijn dat dat correct gebeurde.

Je tool voor contract management moet het je

daarom mogelijk maken om voortdurend alle

wijzigingen op te volgen. Iedereen heeft zo steeds

toegang tot de meest recente versie van het

document.

8. efficiënte samen-

werkingsmogelijkheden.

Een contract wordt doorgaans door verschillende

partijen bekeken en aangepast. Je contract

management system laat je dan ook bij voorkeur toe

om suggesties en opmerkingen toe te voegen aan

document en om verschillende versies met elkaar te

vergelijken.



11. elektronische

handtekening.

De mogelijkheid om documenten elektronisch te

ondertekenen, mag niet ontbreken. Die optie kan

rechtstreeks ingesloten zijn in je contract

management system, of er kan sprake zijn van een

integratie met een tool daarvoor, zoals DocuSign.

Dankzij zo’n elektronisch proces ontvangen de juiste

collega’s automatisch een tekenverzoek. Het

ondertekende contract komt vervolgens weer op de

juiste plaats in je software terecht.

10. workflows voor

goedkeuring.

Een contract management tool kan het mogelijk

maken om automatische workflows op te zetten voor

de goedkeuring van een contract. Zo’n workflow kan

gebaseerd zijn op het contracttype, de waarde van

het contract, bepaalde metadata … Per flow is het

mogelijk om aan te duiden wie in welke volgorde

moet goedkeuren. Is het volledige

goedkeuringsproces doorlopen? Dan kan je ook weer

bepalen wie daarvan een melding moet krijgen, om

nadien de volgende stappen te kunnen zetten. 



13. ondersteuning van alle

documenttypes.

Het komt zeker van pas als je contract management

system verschillende bestandsformaten ondersteunt,

zoals Word, pdf en Excel. Welke formaten dat moeten

zijn, hangt af van de manier waarop je je contracten

bewaart.

12. automatische contract

review.

Als je wil, bestaat er zelfs de mogelijkheid om je

contract reviews automatisch te laten verlopen via

machine learning. Op basis van onder andere heel

wat ja/nee-vragen die je vooraf bepaalt, wordt het

hele contract overlopen. De contract management

tool weet dan zelf of het contract voldoet aan je

beleid en duidt mogelijke risico’s aan.



15. integraties met je

huidige tools.

Als je contract management system niet goed

samenwerkt met andere relevante tools binnen je

bedrijf, dan zorgt dat er uiteindelijk voor dat je

contract software niet efficiënt gebruikt wordt. Door

een vlotte integratie met bijvoorbeeld je sales CRM,

Google Drive, Dropbox of Microsoft Office

ondervinden je business processen geen hinder.

14. opslagmogelijkheden.

Oude contracten wil je bij voorkeur archiveren in je

systeem zelf - lekker transparant. Belangrijke

informatie kan om verschillende redenen snel

teruggevonden worden, bijvoorbeeld om te

hergebruiken, of bij audits.



16. importmogelijkheden

voor huidige contracten.

Vandaag heb je vast heel wat contracten op

verschillende plaatsen staan, in verschillende

bestandsformaten en op papier. Je wil ook al die

contracten van bij het begin mee opnemen in je

contract management system. Let er dus zeker op

dat de tool dat ook toelaat! Optical character

recognition (OCR) toevoegen aan je systeem is ook

hier aan te raden. Zo kan je bijvoorbeeld ook in je

papieren contracten informatie opzoeken, en kan je

ze vergelijken met andere, digitale contracten. 

17. compliance monitoring.

Welke contractrisico’s doen zich voor? Voldoe je aan

alle wettelijke vereisten? Leef je de SLA’s na? Een

goede contract management tool maakt

overzichtelijke rapporten op en laat je toe om zelf de

nodige analyses te doen. Zo hou je de commerciële

gezondheid van al je contracten in de gaten. 

 



18. applicatie voor

smartphones. 

Smartphones zijn vandaag zeker en vast ook een

werkinstrument. Een applicatie van je contract

management system ter beschikking stellen laat vaak

toe om - altijd en overal - sneller en efficiënter samen

te werken. Zorg dat je via de app contracten kan

creëren, bewerken en goedkeuren. Ook op je

smartphone moet de zoekfunctie goed werken en

moet je meldingen ontvangen.

19. databescherming.

Veiligheid staat voorop: datalekken bijvoorbeeld wil

je immers vermijden! Er zijn verschillende manieren

om gevoelige gegevens in contracten te

beschermen. Let er zeker op dat je tool voldoet aan

standaarden zoals SOC1, SOC 2 en ISO 27001.

Gegevensversleuteling mag als muziek in je oren

klinken, en ook als er op regelmatige basis

vulnerability scans en penetration tests gebeuren,

weet je dat je goed zit.

 



conclusie.

Ja, je contract management system kan heel wat

handige features bevatten! Moeten al die

eigenschappen van bij het begin ingesloten zitten in

je tool? Zeker niet! Het is beter om klein te beginnen:

implementeer enkel de features die op dat moment

het meest relevant zijn voor de specifieke

uitdagingen waarmee je kampt. Later kan je je

systeem altijd nog uitbreiden, en dus nog verbeteren. 

Wat we je nog graag willen meegeven: met de juiste

features kom je een heel eind. Maar dat is niet het

enige dat van belang is. Waak er zeker over dat je tool

gebruiksvriendelijk en makkelijk aanpasbaar is.

Software die niet gebruiksvriendelijk is, wordt door

niemand in het bedrijf écht gebruikt. De vuistregel?

Hoe intuïtiever, hoe beter! 
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