Tecnologia para
Departamentos
Jurídicos
Informatizar processos para ganhar
qualidade e agilidade agora é lei.

Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet?
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.

Modernize seu escritório
e mantenha-se competitivo com
a solução específica da TOTVS.
Com a TOTVS, seu departamento jurídico nunca fica para trás.
A era digital exige a transformação de todos os departamentos
e processos de uma empresa. E com a área jurídica não é diferente.
A TOTVS entende essa realidade e vai muito além do ERP,
disponibilizando a tecnologia especialista que melhor atende às
necessidades dos departamentos jurídicos de empresas dos mais
diversos segmentos. Tudo para aumentar a eficiência e gerar mais
e melhores resultados. Afinal, a TOTVS acredita no Brasil que faz
e nas empresas que fazem o Brasil.

As soluções da TOTVS foram desenvolvidas a partir dos processos característicos
de departamentos jurídicos.

Parcerias

Digital

Nível hierárquico

Foco no estratégico.

Fácil acesso às informações.

Processos individualizados
por função.

Solução pensada para afinar a parceria
entre o departamento jurídico com
os escritórios que prestam serviço.

Todas as informações integradas
e acessíveis para um controle total
dos fluxos de trabalhos internos
e terceirizados.

A solução TOTVS é pensada considerando os
diferentes papéis dentro do departamento
jurídico de uma empresa, como diretores,
gerentes, advogados e escritórios
credenciados.

Inovação aplicada à realidade do seu negócio.
Gestão e tecnologia muito além do ERP para conectar, modernizar e transformar as atividades mais essenciais
do departamento jurídico.
Processo
Automatização para o fluxo e as tarefas
de gestão de equipe e credenciados, processos
e provisionamento contábil.

Iniciação
Maior controle na confecção e análise
de minutas de contratos e procurações.

Entrada e acompanhamento
Gestão eletrônica e eficiente de documentos, minutas, pareceres,
procurações, atualizações, acompanhamento de processos
e prazos, marcas e patentes, societário e arquivamento
dos processos.

Melhorias e indicadores
Visão do desempenho e resultados
do departamento, com revisão de práticas
adotadas e análise de produtividade.

A solução para departamentos
jurídicos da TOTVS é testada
e aprovada por empresas dos mais
diversos portes e segmentos.

Mais de 250 clientes
utilizando as
soluções TOTVS em
departamentos
jurídicos

Gestão na nuvem
com o TOTVS Legal,
a solução SaaS da
TOTVS feita para
automatizar a rotina
de departamentos
jurídicos

A TOTVS acredita no Brasil que FAZ.
0800 70 98 100
totvs.com/juridico/

Atualizações
constantes
e automáticas sem
custos de implantação
ou equipe de TI

