
CRIAÇÃO DE 
UMA EQUIPE 
JURÍDICA 
ORIENTADA 
POR DADOS
Como cada administrador jurídico e profissional 
pode colocar os dados para trabalhar com 
o Analytics da NetDocuments
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OS DADOS CONDUZEM AO SUCESSO, 
MAS APENAS SE VOCÊ PUDER 
CONTROLAR O QUE VALEM.

O impacto que o acesso aos dados teve nas empresas nos 
últimos anos foi simplesmente inacreditável. Com apenas 
algumas percepções sobre processos aparentemente 
sem sentido, as empresas em todo o mundo aumentaram 
muito a eficiência e a produção e, no final das contas, 
elevaram seus resultados financeiros. 

Equipes jurídicas como a sua, são usualmente 
espectadores satisfeitos, observando enquanto seus 
colegas de negócios dão esses saltos de eficiência. Mas 
agora, os líderes empresariais exigem que os profissionais 
jurídicos aumentem a produção para acompanhar 
seu próprio ritmo mais leve. Porém, tradicionalmente, 
a tecnologia jurídica não fornece acesso a dados de 
processo ou desempenho; e sem essas percepções 
do funcionário e do sistema, é improvável que o setor 
jurídico seja capaz de atender às demandas de produção. 

Felizmente, existe o Analytics da NetDocuments. Com essa 
solução revolucionária, administradores e profissionais 
podem acessar facilmente as informações que mais 
importam para seu o sucesso — ajudando a aumentar 
a adoção da plataforma, simplificar processos, facilitar 
a colaboração e monitorar o desempenho do sistema.
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ANALYTICS PARA ADMINISTRADORES
Obtenha percepções sobre esforços de trabalho, 
arquitetura e desempenho do repositório 
e comportamento do usuário. 

Como profissional de TI, você já sabe que garantir o uso 
contínuo e adequado do software é um dos aspectos 
mais desafiadores da gestão de sistemas. Desde 
a  execução de relatórios até a solução de problemas, 
obter as informações certas para resolver desafios pode 
consumir horas do seu precioso tempo. É por isso que 
o  Analytics foi criado para ser uma ferramenta versátil 
para administradores. 

Em vez de buscar informações em vários sistemas, 
os administradores do NetDocuments podem obter 
rapidamente relatórios objetivos e detalhados que 
fornecem informações sobre o que existe em seu 
repositório, quais projetos têm mais atividade, como seu 
sistema está sendo acessado e muitos outros dados. 

Com essa visão, os administradores têm as informações 
necessárias para garantir o uso adequado do sistema 
de gestão de documentos, gerenciar os esforços em 
toda a organização, verificar a conformidade com as 
políticas de TI e acelerar a solução de problemas.
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Principais espaços de 
trabalho ativos pode 

ajudar os administradores 
a entender onde o trabalho 

está sendo feito e quais 
casos estão ocupando 
mais tempo e espaço.

Obtenha um panorama dos Espaços 
de trabalho ativos e totais em seu 

gabinete e identifique quais assuntos 
estão sendo trabalhados, requerem 
acompanhamento ou estão prontos 

para serem retirados.

Use os Principais CollabSpaces 
ativos para identificar onde os 

documentos com acesso externo 
estão sendo armazenados com 

mais frequência.

Documentos por tipo de 
arquivo ajuda você a entender 
o que está em seu gabinete.

Documentos mais copiados 
ajudará a monitorar 

como os documentos 
dentro do gabinete estão 

sendo utilizados.



ANALYTICS PARA PROFISSIONAIS 
JURÍDICOS
Acelere a colaboração, pesquisas de documentos 
e identifique especialistas no assunto.

Imagine o seguinte: você é um novo advogado e acaba de 
ser designado para um projeto que está em andamento. 
Você precisa de mais informações sobre a melhor maneira 
de conduzir esse caso na organização e identificar quais 
documentos foram mais acessados.

Normalmente, você seria forçado a gastar um tempo 
valioso procurando e pedindo informações, examinando 
documentos no arquivo de projeto atual ou anterior 
e, eventualmente, avançando no projeto com base em 
suposições fundamentadas do que já foi feito. 

Esse processo desajeitado não só leva à perda de tempo, 
como também acarreta riscos para uma experiência ruim 
do cliente. 

Com o Analytics, os profissionais jurídicos não precisam 
ser cientistas de dados para obter as informações que 
procuram. Eles podem assumir o controle do projeto, 
com informações sobre quem e quais documentos 
estiveram mais ativos em um espaço de trabalho 
e  quando, examinando os detalhes granulares que 
propiciarão seu sucesso. As pessoas não correrão mais 
em círculos ou chegarão a becos sem saída, pingando 
de colega em colega para saber mais sobre o cliente ou 
encontrar um documento específico. Em vez disso, terão 
acesso a uma lista de todos os envolvidos em um caso 
e os documentos associados na palma da mão.
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Concentre-se facilmente 
nos momentos em que 
o trabalho e os casos 

estão mais ativos.

Use a interface interativa para 
obter informações específicas 
de imediato sobre a atividade 
do usuário e do documento.



OBTENHA INFORMAÇÕES SEM 
O ANALISTA DE DADOS

Para atender às crescentes expectativas de trabalhar 
com mais rapidez e inteligência, os administradores 
de TI e profissionais jurídicos precisam de informações 
personalizadas para seu trabalho — e necessidades 
específicas — a qualquer momento. Isso é exatamente 
o que o Analytics oferece.

Com alguns cliques simples, os administradores podem 
avaliar quais navegadores estão sendo usados para 
acessar o sistema e quando; enquanto os profissionais 
podem filtrar rapidamente através de relatórios de casos 
que revelam o contrato em que trabalharam 6 meses atrás. 

É simples: com acesso imediato aos principais dados 
específicos de sua função, os profissionais podem 
colocar essas informações em uso para aprimorar seu 
desempenho e conhecimento geral. Com um pouco 
de engenhosidade e em instantes, esses dados se 
transformarão em melhorias de processo que levam a uma 
maior adoção da plataforma, entregas mais rápidas de 
arquivos do cliente, clientes mais satisfeitos e até mesmo 
outras melhorias que impactam direta e positivamente 
os resultados financeiros da sua organização.

“O NetDocuments nos levou ao mundo moderno, onde 
nosso departamento jurídico pode realmente brilhar.”

Consultor Jurídico Sênior de Contratos
- Empresa líder em biotecnologia 7  |



QUANDO GRANDES MENTES JURÍDICAS PODEM 
PENSAR DA MESMA FORMA.

Isso é trabalho inspirado.
 TM

Acesse novas informações para melhorar e compreender o comportamento do usuário 
com o Analytics. Agende uma demonstração hoje mesmo! 

www.netdocuments.com/demo
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https://www.netdocuments.com/demo-request

