Visão Geral da Solução: Clause Companion

Armazene e use as melhores
cláusulas com mais rapidez.
Clause Companion é uma solução de biblioteca
de cláusulas que permite fácil
armazenamento, recuperação e distribuição de
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conteúdo a partir do Microsoft Word e dos
documentos nos quais você está trabalhando.

Por que Clause Companion?
Os advogados armazenam cláusulas em uma variedade de lugares - e-mails, pastas locais, contratos antigos,
etc. - e encontrar o conteúdo certo (e mais recente!) consome um tempo precioso.

Velocidade e Conveniência

Qualidade Consistente

Reutilização mais segura

Acesse o conteúdo preferido
diretamente no documento,
economizando tempo e estimulando
a adoção.

Proteja a reputação da empresa,
incentivando o uso do melhor
conteúdo aprovado.

Torne anônimo automaticamente o
conteúdo de documentos anteriores,
salve-o na biblioteca de cláusulas e
reutilize-o com segurança a qualquer
momento.

“Nosso sistema de gerenciamento de documentos (DMS)
funciona como um sistema de conhecimento no qual os
advogados podem pesquisar e consultar produtos de
trabalho anteriores para encontrar cláusulas / linguagem
relevantes que podem ser reutilizáveis. No entanto, ao
mudar para uma postura de segurança mais pessimista,
estamos efetivamente reduzindo a capacidade do DMS
Neil Cotherman

de servir como um repositório de históricos úteis de
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produtos de trabalho. Clause Companion resolve esse
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desafio.”
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Características principais
Salvar conteúdo

Biblioteca Integrada

Armazene facilmente cláusulas
formatadas corretamente para
acesso rápido no futuro.

Pesquise na biblioteca de cláusulas
ou em um provedor de conteúdo e, a
seguir, insira o melhor conteúdo.

Compartilhar conteúdo

Reutilização Segura

Compartilhe cláusulas entre
usuários ou departamentos e facilite
uma melhor colaboração interna a
partir do Microsoft Word.

Torne anônimo automaticamente os
dados de documentos para que
qualquer fragmento de texto possa ser
salvo e reutilizado com segurança
posteriormente.

Criação de Conteúdo
Crie facilmente uma biblioteca de cláusulas salvando cláusulas e conteúdo diretamente no documento,
importando em massa ou puxando do GED ou integrações.
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