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“A comparação de documentos é uma parte 

essencial do trabalho realizado por advogados e 

suas equipes de apoio - diminuir a quantidade de 

tempo gasto na comparação de documentos 

permite que a equipe processe documentos com 

mais rapidez, e ajuda a fornecer um ótimo serviço 

ao cliente enquanto mantém as equipes felizes ”. 
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Visão Geral da Solução: Workshare Compare

Comparação total e precisa 
de vários tipos de 
documentos 

O Workshare Compare detecta com precisão 

as alterações em quaisquer dois 

documentos em segundos. Esteja no 

escritório ou em trânsito, você nunca 

perderá o ritmo.

Por que Workshare Compare? 

O tempo gasto para gerenciar as revisões de vários autores em vários formatos de 

documentos pode se tornar um sério problema de custo, sem mencionar que está sujeito a 

erros ao detectar alterações visualmente.

 

Insight Imediato 
Obtenha uma análise holística de cada 

elemento alterado em seu documento em 

um layout que seja fácil de entender.

Revisão Simplificada 
Elimine comparações manuais e criação 

de versões com o poder de identificar 

alterações rapidamente.

Precisão confiável 
Escritórios de advocacia e departamentos 

jurídicos em todo o mundo dependem de 

comparações precisas e confiáveis em 

segundos, confiantes de que irão revelar 

todas as modificações.
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Características principais 

 
Fluxo de Trabalho Integrado  

Em casa ou em trânsito, compare documentos 

inteiros ou apenas fragmentos obtidos do 

Outlook, dos sistemas de gerenciamento de 

documentos e acompanhamento de processos 

ou diretamente dentro de arquivos PDF, Word, 

Excel ou PowerPoint. 

Comparar 

Veja as alterações em qualquer tipo de arquivo 

e itens como gráficos, texto, tabelas, 

comentários e muito mais. 

 Resumo de mudança 

A análise da comparação é estruturada por tipo 

de mudança e quantidade, ajudando você a 

filtrar os resultados e modificar rapidamente ou 

sinalizar para ação posterior. 

Salvar & Compartilhar 

Salve as linhas de marcação, uma versão 

mesclada ou crie um novo documento com a 

formatação original que reflita as alterações 

combinadas e, então, imprima ou envie por 
e-mail. 

 

Integrações 

 Microsoft Office 

 Microsoft SharePoint 

 iManage 

 OpenText 

 Worldox 

 NetDocuments 

 Google G Suite 
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