Tecnologia para
Escritórios
de Advocacia
Da automação das atividades
administrativas até a gestão
de processos jurídicos, de
maneira integrada.

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.
Maior controle e gestão integrada, muito além do ERP: é assim que
a TOTVS entrega o melhor para o seu escritório.
A era digital exige a transformação dos escritórios de advocacia,
com um sistema moderno, robusto e flexível. A TOTVS entende essa
realidade e disponibiliza a tecnologia especialista no setor jurídico
que melhor atende às suas necessidades. Tudo para gerar mais
e melhores resultados. Afinal, a TOTVS acredita no Brasil que
faz e nas empresas que fazem o nosso país.

As soluções da TOTVS foram desenvolvidas a partir dos processos característicos
de escritórios de advocacia.

Completo

Simples

Abrangente

Tudo o que seu
escritório precisa.

Fácil acesso
às informações.

Tudo de maneira
integrada.

Controle de timesheet, da agenda
jurídica, passando pelo cadastro,
acompanhamento processual
e muito mais.

Gestão eletrônica de documentos,
modelagem de processos, gerenciamento
de tarefas, consultas rápidas, tudo
em uma interface única e simples.

Faturamento, despesas, controle
orçamentário, contabilidade, relatórios
gerenciais, incluindo a gestão de compras
e business plan.

Inovação aplicada à realidade do seu negócio.
Gestão e tecnologia muito além do ERP para conectar, modernizar e transformar as atividades mais
essenciais do seu escritório de advocacia.
Gestão de oportunidades
Mais assertividade no início do fluxo
de atuação do escritório, desde
o planejamento e definição de agenda
até a realização de propostas.

Planejamento
Automatização dos processos de
planejamento estratégico, definição
e cobrança de honorários, processos,
correspondentes e gestão de equipe.

Execução
Operação ágil com funcionalidades para a
definição de acusação ou defesa, procurações,
atualizações, consultas, timesheet, gestão
do arquivo físico e gestão de prazos.

Gestão financeira
Controle total sobre os acertos,
realização das tarefas de billing
e administração do caixinha.

Distribuição dos lucros
Finalização do contrato ou caso, arquivamento
do processo, lucro e remuneração variável.

E mais:
Todas as tarefas de backoffice, ferramentas
de comunicação e relacionamento, como GED,
indicadores e portais, integração com
os tribunais e gestão do capital humano.

Faça como 7 entre os 10 maiores
escritórios de advocacia do Brasil:
escolha as soluções TOTVS.

Mais de 270
escritórios
de advocacia
clientes

Mais de 10 mil
advogados
utilizam soluções
TOTVS todos os dias

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

Mais de 30 anos
de experiência
em escritórios
de advocacia

