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Seu e-mail está mais inteligente

Recursos inteligentes e integrações eficazes de e-mail são o que torna mais fácil para os usuários 
do ndMail arquivarem conversas e anexos de forma rápida e eficiente, diretamente da caixa de 
entrada para o NetDocuments — resolvendo os desafios de sobrecarga de e-mail. 

Após assumir o controle da caixa de entrada com o ndMail, os profissionais jurídicos agora têm 
mais tempo para usar em tarefas essenciais, apreciar uma comunicação aberta e oportuna com 
sua equipe e criar arquivos de trabalho completos enquanto eliminam etapas do fluxo de trabalho.

Aumente a produtividade da sua equipe jurídica com estes recursos 
inteligentes no Outlook e no Gmail:

Arquive e-mails mais rápido Crie arquivos de  
trabalho completos Trabalhe de qualquer lugar

O ndMail prevê um local de 
arquivamento com base no 
comportamento individual e 
de toda a organização. Basta 

confirmar o local sugerido para 
enviar o e-mail.

Os e-mails são arquivados 
diretamente no projeto ou caso 
no qual você está trabalhando, 

para que você possa entregar um 
arquivo de trabalho completo a 

qualquer momento.

O ndMail está disponível em 
qualquer lugar em que o Microsoft 
Outlook ou Gmail estiver acessível; 

então, quer você esteja no 
escritório, no tribunal ou viajando, 

você pode manter o ritmo de 
trabalho.

Arquive respostas 
automaticamente

Evite arquivamentos 
duplicados Salve e-mails com confiança

O arquivamento de 
conversas permite armazenar 
automaticamente as respostas 
e os e-mails encaminhados no 

mesmo local da notificação 
original, fornecendo uma solução 

sem cliques.

(Em breve para o ndMail para Gmail!)

Cada vez que um e-mail é 
arquivado, um Indicador de 

Arquivamento Global aparece 
em sua caixa de entrada para 

alertar todos os usuários quando 
um e-mail foi colocado no 

NetDocuments.

Os e-mails arquivados no 
NetDocuments estão sob as 

mesmas proteções que outros 
conteúdos armazenados no 
serviço, como criptografia 

em várias camadas, custódia 
dupla, armazenamento com 
reconhecimento geográfico e 

muitas outras.
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Os advogados são profissionais ocupados e não têm tempo a perder. O ndMail funciona da forma como eles 
preferem, enquanto fornece os recursos de economia de tempo de que eles tanto precisam para manter o 
ritmo. Dê uma olhada em como o ndMail ajuda a eliminar a bagunça para que sua equipe possa se concentrar 
nas próximas etapas.

Opções de arquivamento para atender a todas as preferências
O ndMail oferece a flexibilidade de arquivar e-mails como você quiser, para que os fluxos de trabalho nunca 
sejam interrompidos.

Melhorias que economizam tempo 
O NetDocuments está focado em fornecer soluções que devolvam aos profissionais jurídicos o tempo que 
tinham, por isso, o ndMail traz uma nova forma de pesquisa em sua caixa de entrada e não exige que você 
responda ou encaminhe nada.

Criado pensando nas equipes jurídicas

Arquivamento preditivo Mapeamento de pastas Preferências de acesso

O arquivamento preditivo utiliza a 
inteligência artificial (IA) com base nos 
comportamentos de arquivamento 
de toda a organização: remetente, 
destinatário, conteúdo de e-mail 
e muito mais. Essa solução fica 
mais inteligente à medida que 
mais pessoas a usam e também 
pode ajudar a acelerar o tempo de 
integração para novos advogados.
• Fornece sugestão de local de 

arquivamento com base em 
vários fatores

• Apresenta uma classificação 
precisa do local de arquivamento

• Pode ser utilizada em qualquer 
sistema ou dispositivo, incluindo 
PCs e Macs

As pastas integradas do Outlook 
fornecem aos profissionais jurídicos 
a opção de maior flexibilidade para 
trabalhar da maneira que preferirem.
• Configure e não se preocupe 

mais: o ndMail mapeia pastas do 
Outlook para locais específicos 
no NetDocuments. Todos os 
e-mails arquivados em uma 
pasta mapeada do Outlook são 
carregados automaticamente 
para o local do ND especificado

• Arraste e solte e-mails com 
facilidade para o local preferido 

• Disponível em versões do Outlook 
para desktop

(Em breve para o ndMail para Gmail!)

Com o ndMail para Gmail, é possível 
definir controles de acesso específicos 
para conteúdo de mensagem de 
e-mail em três níveis, sem nunca sair 
da sua caixa de entrada.
• As permissões de acesso do 

espaço de trabalho ou contêiner 
são herdadas

• O acesso é concedido apenas aos 
participantes da mensagem

• Somente o arquivador tem acesso 
à mensagem

Arquivamento preditivo Arquivamento de conversas Indicador de  
arquivamento global

O ndMail aproveita os recursos 
de pesquisa avançada integrados 
ao NetDocuments para localizar 
comunicações e documentos de 

imediato com base em vários filtros.

Em vez de arquivar e-mails individuais, 
os usuários podem optar por ter 

cada resposta ou encaminhamento 
associado arquivado 

automaticamente no mesmo local da 
comunicação original.

O Indicador de Arquivamento Global 
aparece em toda a organização 
como uma caixa de seleção em 
qualquer e-mail já armazenado 

no NetDocuments, eliminando as 
ocorrências de arquivamento duplo 

ou triplo.

Descubra o que uma caixa de entrada mais inteligente  
pode fazer pela sua organização.

Agende uma demonstração para o ndMail da NetDocuments hoje mesmo.
netdocuments.com/demo

https://www.netdocuments.com/
https://www.netdocuments.com/demo-request/?utm_medium=content&utm_source=db&utm_campaignid=7014Q000002SUdl

