Visão geral da solução: Litera Desktop

Simplifique a criação de
documentos.
Litera Desktop é uma barra de ferramentas única
que inclui tudo que um advogado precisa para criar
documentos, oferecendo uma experiência integrada
e continua que garante a adoção pelo usuário e
consolida ferramentas.

Por que Litera Desktop?
Litera Desktop é a única solução unificada do setor jurídico que oferece suporte à melhor
tecnologia de criação de documentos por meio de uma única faixa do Word, otimizando o fluxo de
trabalho do advogado e criando eficiências operacionais para os departamentos de TI.

CRIAR

VERIFICAR

Crie os primeiros rascunhos com nossa
solução de modelos e montagem de
documentos. Encontre e use suas
melhores cláusulas mais rapidamente,
com nossa biblioteca de cláusulas.
Formate qualquer documento de
qualquer origem de forma consistente
e rápida.

Repare e estabilize documentos
mais rapidamente. Revise com
mais eficácia, analisando todo o
documento em busca de
problemas em potencial em um
painel consolidado.

Tony Draksic
CIO

COLABORAR
Compare documentos complexos
instantaneamente. Proteja-se
contra a exposição de metadados
por e-mail. Compartilhe arquivos
e colabore com confiança,
utilizando nosso pacote de
soluções de segurança.

“Tornou-se aparente que com Litera
Microsistemas, poderíamos ter o benefício de
usar os melhores produtos da categoria, bem como
um único fornecedor com visão de futuro. Isso
muito simplifica a gestão da nossa tecnologia
jurídica, enquanto fornece inovadoras ferramentas
de que nossos advogados precisam para atender
nossos clientes. ”

Goldberg Segalla
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Litera Desktop remove complexidades para...
Advogados

Manter o foco
nos clientes

Acesse tudo em um
só lugar

Complemente o fluxo de
trabalho

Passe mais tempo com os clientes
agregando valor e menos tempo
limpando documentos e procurando
ferramentas de formatação.

Evite a necessidade de clicar em diferentes
guias e diferentes produtos de vários
fornecedores para realizar uma tarefa; em
vez disso, tenha todas as ferramentas que
um advogado precisa, onde elas são
necessárias.

Litera Desktop foi construído para
acomodar todas as ferramentas de criação
de documentos necessárias para um
advogado e pode ser configurado para se
adequar ao seu fluxo de trabalho dentro do
Microsoft Office, um sistema de
gerenciamento eletrônico de documentos
ou outro provedor de conteúdo.

Elimine ‘Prateleiras’

Simplifique o gerenciamento
de software

TI

Consolidar relacionamentos
com fornecedores
Economize tempo e esforço gastos em
suporte técnico, compras e cobrança
com um ponto de contato que realmente
entende o seu negócio.

Elimine a tecnologia não utilizada e
garanta adoção, fornecendo uma solução
única e abrangente.
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Evite o “conflito” entre suplementos com
um verdadeiro complemento para a
faixa de opções do documento. As
atualizações são lançadas
trimestralmente para ajudar a planejar
upgrades e atualizações de desktop e
para ajudar a manter a segurança,
aumentar a estabilidade e
compatibilidade.

