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Pule os ciclos de revisão complexos, confusos e demorados. O Margin Notes simplifica a revisão 
de documentos tornando mais fácil para vários usuários visualizarem, fazerem anotações e 
encadearem conversas nos documentos em tempo real, sem nunca abrir o arquivo.

Os usuários do Margin Notes desfrutam de comunicação e colaboração rápidas, sem as “guerras 
de check-out”, enquanto mantêm o controle total dos seus documentos, ajudando os 
advogados a fornecerem serviços com mais rapidez, aumentando a transparência e a precisão.

Colabore em um ritmo rápido com estes recursos inteligentes:

Economize tempo simplificando seus processos 
de documentos.

Mantenha o controle

Receba feedback detalhado 
de colaboradores e clientes 

enquanto mantem a 
integridade do documento.

Pule o check-out

Os usuários do Margin Notes 
podem comentar e responder 

em um documento 
diretamente do visualizador, 

em vez de fazer o check-out ou 
o download do documento.

Forneça o contexto

Use os comentários do Margin 
Notes para armazenar e alertar 
os usuários sobre os requisitos 
de formulários e documentos, 

mantendo o documento principal 
livre de comentários.

https://www.netdocuments.com/
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As guerras de check-out finalmente acabaram.
Embora os check-outs de documentos sejam úteis para manter o conteúdo ordenado e seguro, eles 
podem atrapalhar o trabalho, considerando as centenas de documentos que os advogados devem 
revisar e consultar em um único dia. O Margin Notes ajuda os advogados a percorrerem 
rapidamente pelos documentos e a colaborarem em tempo real para que possam se 
concentrar menos nos processos de software e mais na prestação de serviços com excelência.

Comunique-se no contexto

Comente e colabore em um documento em tempo real sem correr o risco de perder o conteúdo original.

Descubra como processos simplificados de documentos 
podem aumentar a e iciência da sua equipe.

Agende uma demonstração hoje mesmo para saber mais sobre o Margin Notes 
da NetDocuments.

netdocuments.com/demo

Notas de margem

Notificações de e-mail

Janela de visualização

Resolver comentários

Armazenamento de 
comentários

Codificação por cores

As notas de margem existem 
em uma camada separada do 
conteúdo real do documento, 

permitindo uma conversa 
encadeada enquanto mantém 

o conteúdo intacto.

Quando você marca outro 
usuário em um comentário, 
esse usuário receberá um 
e-mail notificando-o sobre
o seu comentário para que

possa responder de imediato.

No SmartView, o conteúdo 
aparecerá exatamente como no 

documento baixado ou na página 
impressa. Isso ajuda os advogados 
a unirem rapidamente o feedback 

com um documento limpo.

Lembre-se facilmente do que foi 
tratado e do que não foi com o 
recurso “resolver comentários”. 

Quando uma preocupação 
for concluída, basta clicar em 

resolver para esmaecer o tópico 
de comentários.

Todos os comentários deixados 
em um documento serão salvos 
como uma camada separada e 

armazenados com o documento na 
área de trabalho em que se encontra 

para fácil referência e revisão.

Os comentários permitem a 
codificação por cores que pode 

ser usada para diferenciação 
entre usuários, equipes ou 

tópicos de discussão.
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