
GESTÃO DE CONTEÚDO PARA DEPARTAMENTOS JURÍDICOS
Como as equipes jurídicas e de TI se beneficiam de soluções específicas para o jurídico



As equipes jurídicas e de TI estão sobrecarregadas

Nos últimos anos, os profissionais de TI 

precisaram gerenciar e supervisionar mais partes 

de um negócio do que nunca. Da segurança dos 

documentos ao gerenciamento de dispositivos e 

sistemas, as equipes de TI estão envolvidas em 

inúmeras decisões de negócios, grandes e pequenas. O mesmo 

se aplica aos departamentos jurídicos.

Deixando de trabalhar em silos, os departamentos jurídicos 

compõem uma parte realmente integrada de uma empresa 

que fornece direção, orientação e suporte aos negócios. E, à 

medida que as empresas se esforçam para reduzir custos, os 

advogados continuam cada vez mais perto de atender a todas 

as necessidades jurídicas dos negócios, pressionando-os a se 

tornarem verdadeiros generalistas não só no campo jurídico.



À medida que a demanda das equipes de TI aumenta, também 

aumenta a pilha de software e hardware que permite que 

a equipe trabalhe de maneira mais inteligente e rápida (por 

exemplo, gerenciadores de ativos e servidores SIEM que ajudam 

as equipes a economizar milhares de horas de esforço).  

A tecnologia criada especificamente para departamentos 

jurídicos tem o mesmo efeito em sua carga de trabalho. 

Em vez de passar inúmeras horas marcando, organizando e 

arquivando informações para atender aos requisitos funcionais 

e éticos, um sistema de gestão de documentos (SGD) criado 

especificamente para fluxos de trabalho de advogados aumenta 

extremamente o tempo que eles podem dedicar para tarefas 

essenciais que protegem a organização e geram receita. 

Ainda bem que o NetDocuments pode ajudar a aliviar a 

carga de demandas crescentes dos departamentos jurídico 

e de TI.

A tecnologia ajuda as equipes 
jurídicas e de TI a aliviar a pressão das 
demandas crescentes



3.050
Clientes em todo o mundo 
Com mais dois adicionados todos os 
dias.

18,7% dos nossos clientes
são equipes jurídicas corporativas
Esses clientes atendem principalmente 
aos mercados financeiro, de saúde e 
imobiliário.

98%
Retenção de clientes
Os clientes permanecem conosco 
porque sabem que podem confiar em 
nós.

Integração com o Microsoft Office
O NetDocuments funciona nos sistemas 
que seus advogados já utilizam, por isso, 
eles nem percebem a presença dele.

Previsão do Outlook e arquivamento
O ndMail do NetDocuments usa a IA 
para ajudar os advogados a arquivar 
rapidamente e-mails e anexos, para 
que possam se concentrar em tarefas 
essenciais e faturáveis.

Acesso seguro em qualquer lugar
A plataforma do NetDocuments ajuda 
a manter os dados confidenciais 
protegidos, independentemente de você 
estar acessando-os no escritório, quando 
em deslocamento ou no seu telefone.

1 Plataforma global e segura 
Cada cliente opera com nossa plataforma única, o que nos 

permite solucionar problemas rapidamente e manter a 
segurança líder do setor. 

O NetDocuments é o provedor preferido de gestão de documentos e 
e-mails baseado em nuvem para assuntos jurídicos corporativos



Embora as soluções amplas de gestão de conteúdo, como o OneDrive ou o SharePoint, ofereçam recursos básicos de compartilhamento de 

arquivos ou possam ser personalizadas para atender às necessidades de um profissional jurídico, essas personalizações geralmente exigem 

horas de mão de obra de TI, grandes orçamentos e experiência em software. 

Por outro lado, o NetDocuments vem equipado com tudo o que as equipes jurídicas exigem, permitindo que os advogados trabalhem com 

mais eficiência desde o primeiro dia.
• Áreas de trabalho padronizadas e seguras. A organização é essencial para qualquer equipe jurídica, e o NetDocuments

facilita a padronização da organização e o gerenciamento do acesso entre projetos com espaços de trabalho modelo.

• Colaboração simplificada em documentos. A colaboração em documentos pode rapidamente ficar confusa se feita por

e-mail devido a longas discussões e convenções de nomenclatura diferentes. Porém, com o compartilhamento seguro

de links e o controle de versão do NetDocuments, os usuários podem rastrear alterações e atualizações em um único

documento para obter retornos mais rápidos e feedback mais preciso.

• Integração ampla com o Microsoft™ Office e o Office Online. A integração do NetDocuments e do MicrosoftTM Office

permite aos advogados arquivar documentos diretamente no arquivo do projeto em que estão trabalhando nos produtos

do Office, diminuindo a necessidade de alternar entre plataformas e sistemas.

• Criptografia integrada e backups imediatos. Cada arquivo armazenado na plataforma NetDocuments não só recebe a

criptografia individual, como também o backup instantâneo na nuvem, caso os dados sejam comprometidos.

• Em qualquer lugar, em qualquer acesso ao dispositivo. Por ser uma plataforma baseada na nuvem, o NetDocuments

pode ser acessado em qualquer lugar, garantindo que a equipe jurídica possa fazer seu trabalho a qualquer momento,

maximizando a produtividade.

Obtenha produtividade imediata com o NetDocuments



A segurança cibernética continua sendo uma 
preocupação crescente para administradores 
de TI e profissionais jurídicos conforme adotam 
medidas para proteger a empresa contra violações 
de dados confidenciais. 

Gaste menos tempo pesquisando e mais tempo 
atuando. Os profissionais jurídicos lidam com dezenas, 
senão centenas de documentos por dia.

• Direitos de acesso a documentos: Usando um modelo de Visualização,

Edição, Compartilhamento e Administração (VESA – View, Edit, Share,

and Admin), o NetDocuments facilita o fornecimento do nível de acesso

certo aos usuários certos.

• Gerenciamento de criptografia: O NetDocuments criptografa

individualmente cada arquivo armazenado na plataforma. As chaves de

criptografia podem ser gerenciadas pelo NetDocuments ou pelo cliente.

• Prevenção de perda de dados (DLP – Data Loss Prevention): Os

administradores podem usar políticas de DLP para restringir ações de

arquivo, como exportação, impressão e compartilhamento.

Controles de segurança



Embora as soluções amplas, como o SharePoint da Microsoft, atendam às necessidades profissionais gerais, o NetDocuments 
está 100% focado em oferecer uma plataforma única que oferece suporte a profissionais e departamentos jurídicos. 
Isso significa que todos os esforços de pesquisa e desenvolvimento do NetDocuments estão focados em fornecer 
soluções adicionais de fluxo de trabalho que beneficiem as necessidades exclusivas de uma equipe jurídica, incluindo 
gerenciamento de e-mail, criação de conjunto de documentos e ferramentas de colaboração estendidas.

Os advogados podem facilmente salvar e organizar o 
conteúdo de e-mail em qualquer dispositivo diretamente 
do sistema Outlook com o ndMail, ajudando-os a 
superar a sobrecarga da caixa de entrada.

O CollabSpaces oferece às equipes jurídicas controle 
intuitivo e sigiloso sobre os arquivos centralizados no 
projeto. Um CollabSpace fornece uma maneira segura 
de compartilhar conteúdo de dentro do NetDocuments 
com usuários externos sem risco ou atraso.

As equipes jurídicas que usam o SetBuilder não passam 
mais horas compilando documentos. Em vez disso, elas 
simplesmente arrastam e soltam os documentos finais 
em um esboço definido e publicam um único PDF com 
hiperlink diretamente no NetDocuments.

O ndThread mantém as equipes jurídicas conectadas 
com anotação de documentos e envio de mensagens 
rápidas, seguras e diretas em qualquer lugar 
do trabalho. O ndThread também armazena as 
comunicações automaticamente para ajudar os 
advogados a permanecer alinhados com as obrigações 
éticas, mantendo-se produtivos. 

Pesquisa e desenvolvimento direcionados



1. Sem custos ocultos. As equipes de TI preocupadas com o orçamento apreciam
o baixo custo operacional que o NetDocuments oferece às empresas. Como
uma solução de nuvem nativa, o NetDocuments não apenas remove os custos
de manutenção de software e hardware local, mas também reduz o esforço de
TI gasto na manutenção do sistema.

2. Implantação simplificada da área de trabalho. Se a política permitir, a
plataforma poderá ser integrada aos pacotes de implantação de software e
configurada para atualização automática, reduzindo ainda mais a necessidade
de suporte de manutenção da TI.

3. Integração com o Microsoft Active Directory. O gerenciamento de credenciais
é uma parte demorada da carga de trabalho de qualquer equipe de TI. É por isso
que, como um Microsoft Partner, o NetDocuments se integra diretamente aos
Microsoft Active Directories, permitindo logon único e facilitando o gerenciamento
de usuários.

4. Suporte a modelos de segurança de confiança zero. À medida que os
modelos de segurança de confiança zero se tornam comuns, ter um sistema que
comporte esses esforços é cada vez mais importante. O NetDocuments permite
que os administradores de TI gerenciem direitos de acesso, imponham barreiras
éticas e evitem determinadas ações em arquivos de um local centralizado.

5. Monitoramento de comportamentos no NetDocuments de sistemas
familiares. O NetDocuments oferece APIs abertas que se integram diretamente
aos servidores SIEM, para que a TI possa monitorar o comportamento do usuário
em sistemas familiares e sinalizar ações suspeitas rapidamente.

5 principais formas de benefícios de TI do NetDocuments



As equipes jurídicas são únicas. Os sistemas de gestão de 
conteúdo devem atender às suas necessidades, e não o contrário.
As equipes jurídicas trabalham nos departamentos e fora da organização em centenas, se não milhares, de documentos por 
dia. Suas necessidades são únicas e exigem funcionalidades criadas especificamente para fluxos de trabalho jurídicos, a fim 
de proteger seus dados confidenciais sem impedir a produtividade. O NetDocuments foi desenvolvido especificamente para 
ajudar sua equipe jurídica a resolver os desafios que enfrentam todos os dias sem sobrecarregar a TI.

Para saber mais sobre o NetDocuments e como podemos ajudar a apoiar sua equipe de TI, 
entre em contato conosco em +55 21 4040.4623 ou visite www.NetDocuments.com.

www.NetDocuments.com
+55 21 4040.4623

https://netdocuments.com/demo
https://netdocuments.com/demo

