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O NetDocuments é o principal sistema de gestão de documentos (DMS) baseado em nuvem que 
ajuda os usuários a aumentar a eficiência do trabalho, fornecendo uma maneira confiável e segura 
de criar, editar, armazenar, localizar e colaborar em documentos, estando em qualquer lugar e em 
qualquer dispositivo.

O NetDocuments é flexível para que empresas e departamentos jurídicos possam configurar uma 
estrutura de armazenamento e gestão com base no que funciona para eles: clientes e assuntos, 
departamentos e equipes ou projetos. Ele oferece uma estrutura organizacional de pastas e/ou filtros, 
tornando-o ideal para usuários que navegam ou pesquisam. Com configurações individuais baseadas 
nos fluxos de trabalho jurídicos específicos, cada usuário tem o poder de trabalhar da maneira que 
melhor atenda às suas necessidades, mantendo o nível apropriado de acesso a assuntos ou projetos.

Trabalhe com segurança de qualquer lugar
O trabalho remoto está rapidamente se tornando 
comum, mas muitos se perguntam como proteger os 
dados do cliente em ambientes fora dos escritórios 
físicos da organização. Por ser nativo da nuvem com 
segurança premiada, o NetDocuments possibilita um 
trabalho remoto e seguro, porque nosso sistema 
criptografa individualmente cada documento 
armazenado na nuvem. Além disso, o NetDocuments 
permite controlar o acesso a assuntos ou projetos e 
documentos, criando grupos de segurança e aplicando 
direitos de acesso personalizáveis.

Reduzas as interrupções no fluxo de trabalho
Os advogados já estão abarrotados de trabalho e certamente não precisam de outro sistema para gerenciar. 
Felizmente, eles não precisam, porque o NetDocuments está disponível na web, em nosso aplicativo móvel e 
também se integra perfeitamente ao Microsoft Office, Outlook e Adobe Acrobat e Reader, permitindo que os 
advogados continuem trabalhando nos aplicativos que conhecem, enquanto obtêm os benefícios adicionais 
de segurança, colaboração e produtividade incorporados à plataforma NetDocuments.

Onde um trabalho incrível é realizado mais rapidamente

Gestão de documentos na nuvem

Com o NetDocuments, os usuários podem localizar o que precisam 
rapidamente, colaborar sem esforço e fornecer serviços com mais agilidade.
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Padronize a organização
Para economizar tempo, a organização é fundamental, mas cada um é organizado de uma forma diferente. 
Se você é um “navegador” (alguém que procura nas pastas) ou um “pesquisador” (alguém que prefere filtrar e 
procurar informações relevantes), o NetDocuments oferece flexibilidade que permite que cada usuário tenha 
suas necessidades atendidas. E, por meio dos espaços de trabalho, você tem um local central onde reside 
tudo relacionado a um projeto ou um assunto. Você pode encontrar facilmente todos os documentos, e-mails, 
mensagens em tempo real, conjuntos de documentos e muito mais a partir de uma fonte confiável.

Localize documentos rapidamente
O NetDocuments oferece pesquisa e filtragem avançadas 
e eficientes, para que você possa encontrar rapidamente 
documentos, assuntos e informações relevantes para o 
que você precisa — instantaneamente. Nossa função de 
pesquisa eficiente é aprimorada ainda mais por metadados e 
marcação de documentos. O recurso exclusivo de Atributos 
Dinâmicos do NetDocuments permite a funcionalidade da 
árvore de decisão ao definir um perfil de documento, para 
que os usuários precisem preencher apenas informações 
relevantes específicas de seu trabalho, reduzindo assim a 
fadiga de formulário e melhorando a definição de perfis e a 
usabilidade final do produto de trabalho.

NetDocuments: Faça mais em menos tempo
Com recursos de produtividade integrados e configurações eficientes, não é surpresa alguma que os 
profissionais jurídicos que usam o NetDocuments alcancem níveis mais altos de eficiência e tenham 
níveis mais altos de adoção pelo usuário: até 95% dos funcionários de nossos clientes utilizam o 
serviço NetDocuments. Ao permitir que os usuários continuem trabalhando nos aplicativos em que 
se sentem mais confortáveis, o NetDocuments atende aos usuários onde eles trabalham e, como 
resultado, sua organização pode maximizar a adoção e aumentar a produtividade.

Aproveite a produtividade imediata
Acesse imediatamente as ferramentas certas para maximizar a produtividade e fornecer 
serviços de alta qualidade.

• Controle facilmente as versões dos documentos
Acompanhe várias versões de documentos para evitar confusões e remover a necessidade de rotular 
documentos como “final final”. Quando o controle de versão automática está ativado, novas versões 
são criadas automaticamente à medida que usuários diferentes editam o documento. Com o controle 
de versão em níveis, você pode criar versões principais e secundárias — o que é conveniente para a 
gestão de versões internas e externas.

https://www.netdocuments.com/


netdocuments.com
(866) 638-3627

Entre em contato conosco por mais informação 
info@netdocuments.com.

•  Acesse em qualquer dispositivo, em
qualquer lugar

Com o NetDocuments, você pode acessar seu trabalho 
rapidamente estando em qualquer lugar com acesso à 
Internet via smartphone (iPhone e Android), desktop ou web. 
E, no Windows, você pode acessar o NetDocuments com 
facilidade por meio do pacote Microsoft Office. Ajudamos sua 
empresa a melhorar a adoção e maximizar a conformidade, 
atendendo seus usuários no local em que trabalham.

•  Compartilhe documentos com segurança
e facilidade

Independente se você estiver trabalhando com equipes 
internas ou externas, você conseguirá compartilhar documentos de maneira fácil e segura com outras 
pessoas. Usando links seguros ou o CollabSpaces, você pode compartilhar documentos com usuários fora 
da sua empresa, reduzindo o risco de violação de dados ao manter seus documentos na plataforma. Além de 
adicionar senhas e determinar os direitos de acesso, os links seguros e o CollabSpaces também permitem que 
os usuários definam uma data de validade para quando o acesso a um documento pode expirar.

Personalizado para atender às suas necessidades
Cada empresa, firma e cliente é único, e é por isso que o NetDocuments é personalizável para 
atender às necessidades dos usuários sem sacrificar a estabilidade, a segurança ou a funcionalidade.

• Evite a fadiga do usuário, garantindo uma pesquisa eficiente
Com os Atributos Dinâmicos, os usuários podem definir perfis de documentos com facilidade para 
maximizar o valor do produto de trabalho sem fadiga de formulário. Usando a lógica de ramificação, os 
usuários podem categorizar rapidamente os documentos por meio de uma série de perguntas simples, 
tornando mais simples a definição de perfis em um documento e mais fácil localizá-lo mais tarde.

• Pare de reinventar a roda
Você pode padronizar seus espaços de trabalho para uma configuração rápida e fácil, para que, 
sempre que houver um novo projeto ou assunto, você possa criar um espaço de trabalho com apenas 
alguns cliques.

• Maximize a produtividade e a colaboração
Com recursos nativos como ndOffice, CollabSpaces e serviços complementares como ndThread, 
ndMail, SetBuilder e DLP, sua equipe pode acessar um conjunto de serviços que maximiza a 
colaboração, a produtividade e a segurança. Ferramentas melhores significam que seus usuários 
podem fornecer serviços de nível internacional para seus clientes.
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