CONHEÇA O

GESTÃO DE
DOCUMENTOS BY
LEGAL DESK
Todo o conhecimento do seu escritório
de advocacia seguro, organizado
e controlado.

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

Informações de negócio são ativos valiosos para qualquer escritório de advocacia. Pensando nisso, apresentamos
o Gestão de Documentos by Legal Desk, um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos desenvolvido para
a operação jurídica. Garanta organização e controle de todos os arquivos, desde os criados em aplicações (como Word,
Excel, PowerPoint, PDF, entre outras), até mensagens de e-mail e documentos em papel digitalizados. Tudo isso com
gestão de acesso, recuperação de arquivos alterados e métodos de auditoria para garantir informações sempre seguras.

CONTROLE E SEGURANÇA PARA TODOS OS ARQUIVOS DO SEU ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.

PESQUISA INTELIGENTE

INFORMAÇÕES SEGURAS

ATUALIZAÇÕES CONSTANTES

Mais agilidade para encontrar arquivos
em um mecanismo avançado de pesquisa,
que permite buscar por conteúdo de
documentos gravados em PDF ou JPEG.

Controle de segurança para evitar a evasão
do capital intelectual do seu escritório, além
de auditoria e registro dos históricos de
alterações e de acesso a documentos.

Garantia de acesso às inovações do
sistema, sem custos extras sobre as novas
funcionalidades.

O Gestão de Documentos by Legal Desk foi criado
para facilitar seu dia a dia.
Atendimento e proximidade TOTVS: unifique seus pontos de contato
em um único parceiro e tenha as melhores tecnologias e soluções
Praticidade: conecte as áreas mais importantes do seu escritório com
uma solução nativamente integrada ao Sisjuri
Precisão no versionamento: mitigue os envios de arquivos errados
ou desatualizados a partir de um completo gerenciador de versões
embarcado no sistema
Melhores práticas: prepare seu escritório para o peticionamento
eletrônico e para a digitalização de documentos com OCR

Fale com a TOTVS e otimize o controle de arquivos do seu escritório com
o Gestão de Documentos by Legal Desk.
totvs.com

