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Sistema de Gerenciamento de Documentos (DMS): Um DMS pode ajudar você a criar, editar, revisar, proteger e compartilhar seus 
documentos críticos — e muito mais — para que você trabalhe de forma mais eficiente.

Pacote de produtos NetDocuments: O NetDocuments oferece várias soluções (ORGANIZAR, PROTEGER, PLANEJAR, ENTREGAR e APRENDER) 
que entregam ainda mais recursos além de um DMS básico. Os pontos abaixo indicam o que você pode ter com soluções adicionais. 

Gerenciamento Legal de Empresa (ELM): O software de ELM ajuda organizações grandes com o gerenciamento de casos, faturamento 
eletrônico, análises e relatórios.

E-Discovery: O software E-Discovery ajuda você a processar, revisar, marcar e coletar documentos e outras informações armazenadas 
eletronicamente (ESI) de maneira digital.

Fluxo de trabalho / gerenciamento de projetos: O software de gerenciamento de projetos permite a criação de fluxos de trabalho, atribuição 
de tarefas, rastreamento de atividades e monitoramento de progresso.

Gerenciamento de contratos / Gerenciamento do Ciclo de Vida de Contratos (CLM): O software de gerenciamento de contratos auxilia o 
trabalho em todas as fases de um contrato, desde a criação até a renovação.

Gerenciamento de registros: O software de gerenciamento de registros permite que você capture, identifique, armazene e disponha registros 
de negócios de acordo com as políticas e procedimentos necessários.

Gerenciamento de casos: O software de gerenciamento de casos tem como objetivo simplificar todos os aspectos da prática corporativa legal, 
centralizando informações e facilitando o seu fluxo entre usuários internos e externos.

Gastos legais e Faturamento eletrônico: O software de faturamento eletrônico acelera e simplifica o processo de monitoramento de tempo, 
aprovação de fatura, faturamento e aceitação de pagamentos digitais, bem como permite relatórios e análises de gastos.

CRIAR TECNOLOGIA NÃO É FÁCIL.  
COM DIVERSOS SOFTWARES E SERVIÇOS PARA 
ESCOLHER, PODE SER DIFÍCIL DETERMINAR 
QUAIS FERRAMENTAS SÃO AS CERTAS PARA 
SUA EQUIPE. 
Para simplificar o complicado domínio da tecnologia jurídica, criamos 
este recurso para ajudá-lo a distinguir entre as inúmeras ferramentas de 
software no mercado e identificar as capacidades e recursos de que sua 
equipe precisa — para que você possa projetar uma pilha de tecnologia 
que apoiará seus advogados em cada etapa, capacitando-os a fornecer o 
melhor em serviços jurídicos.
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O objetivo da tecnologia é facilitar a vida, e não complicá-la. Mas se sua pilha de tecnologia ficar muito complexa, isso pode criar desafios extras para sua equipe enquanto navega entre as 
plataformas. Por outro lado, fica mais fácil gerenciar sua tecnologia quando há menos tecnologia a ser gerenciada.

É por isso que o NetDocuments ajuda a otimizar sua pilha de tecnologia com vários recursos integrados, recursos complementares e integrações perfeitas com soluções da Microsoft e outras 
tecnologias jurídicas críticas — fundamentalmente ajudando os advogados a se concentrarem menos no processo e mais no que os inspira a servir seus clientes todos os dias.  

Para aprender como o NetDocuments está ajudando advogados em todo o mundo todos os dias, solicite uma consulta ou ligue-nos em (866) 638-3627.
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