Jurídico
Completa | Acessível | Definitiva

As soluções TOTVS foram desenvolvidas com o objetivo de atender às exigências do segmento Jurídico, acompanhando a
informatização do judiciário, o aumento da concorrência entre escritórios e as constantes pressões nos departamentos jurídicos
das empresas.
A TOTVS possui uma plataforma completa de produtos e serviços especializados para escritórios e departamentos jurídicos,
adequada aos ciclos de maturidade de gestão de cada organização, reconhecida ao longo de mais de duas décadas de
conhecimento e atuação no mercado.

Subsegmentos

Escritórios de Advocacia

Departamento Jurídico

As soluções TOTVS possibilitam que o escritório tome decisões
estratégicas baseadas em informações estruturadas.

A TOTVS oferece soluções que proporcionem organização
e gerenciamento de todas as informações pertinentes aos
assuntos jurídicos das empresas.
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Soluções TOTVS

Gestão Processual

GED

Arquivo

Time Sheet / Time Sheet web

Marcas e Patentes

Certidões

Business Analytics

Contratos

ERP Back Office

RH – Gestão do Capital Humano

Atos Societários

CRM

TOTVS | ECM

Consultas

Resultados Alcançados
•

Melhora nos resultados da operação por meio da administração em quatro
camadas apoiada pela solução TOTVS

•

Otimização da produção intelectual

•

Busca em toda a base de conhecimento e gestão de escritórios correspondentes

•

Agilidade no encontro dos atos societários por empresa

•

Facilidade na troca de informações com o RH

•

Precisão na remuneração dos profissionais

•

Recuperação eficiente das despesas reembolsáveis

•

Agilidade nas respostas para envio de orçamentos e pareceres para clientes

•

Apuração efetiva da performance por equipes e área jurídica

•

Controle efetivo da contingência das carteiras de contencioso dos clientes, de
acordo com as necessidades de cada área do direito tributário, trabalhista e cível

•

Atualização dos andamentos e publicações dos processos diretamente dos sites
dos tribunais

Fatos

Líder absoluta nos Escritórios de Advocacia
Presente nos 10 maiores Escritórios
Mais de70% dos clientes do
com mais de 10 mil usuários atendidos
segmento usam Service Desk TOTVS
Diversas empresas escolhem a TOTVS
Muitos clientes complementam
para fazer a gestão de todos os assuntos
jurídicos com ênfase na área contenciosa
pela flexibilidade, consistência e facilidade na
extração de informações

a solução com a contratação do

BPO

jurídico suportada por
hospedagem no Datacenter TOTVS

Acesse:

Sobre a TOTVS
Líder absoluta no Brasil, com 53,1% de market share*, e também na América Latina com 35,6%,
a TOTVS é uma empresa de software, serviços e tecnologia. É a 6ª maior desenvolvedora de
sistemas de gestão integrada (ERP) do mundo e a 1ª em países emergentes, sendo líder também
no segmento de pequenas e médias empresas (PME) na América Latina. A TOTVS foi a primeira
empresa do setor de TI da América Latina a abrir capital e está listada no Novo Mercado da
BOVESPA. Suas operações em ERP são complementadas por um amplo portfólio de soluções
verticais e por serviços como Consultoria, BPO e Cloud Computing. Para mais informações,
acesse o website www.totvs.com.
cinsoft.com.br
* Fonte: Gartner – “Market Share: All Software Markets, Worldwide, 2011”.
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Compartilhe o novo mundo.

