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Tudo o que o seu escritório precisa
Gestão de Entidades

Gestão Eletrónica de Documentos (GED)

Centraliza a informação mais
importante das Entidades (os seus
clientes, fornecedores, intervenientes, etc).
Utiliza um conjunto de atributos
dinâmicos para classiﬁcar e caracterizar
cada entidade.

Classiﬁca e arquiva documentos.
Permite gerir versões.
Deﬁne o grau de privacidade e regista
os acessos.
Gestão de biblioteca de escritório.

Gestão de Dossiers e Processos
Organiza toda a informação relativa a
um caso/assunto (atividades, documentos,
estados).
Arquiva e gere os processos judiciais
(memos, fases e estados, notiﬁcações).
- Conta corrente de contencioso
Gestão de Agendas e Prazos
Agendas pessoais, coletivas ou de
recursos.
Acesso público ou privado.
Lembretes e Alertas.

Gestão de Tarefas
Trabalhos e diligências planeadas.
Permite gerir o plano de trabalho do
advogado.
Gestão de tarefas recorrentes.

Associação Automática de E-mails
Arquiva automaticamente todos os emails
trocados entre qualquer contacto da
entidade e o seu escritório.
Integração com outros Softwares
Disponibiliza uma API que permite a
interligação de outros softwares com
o JurisFlow.

Intranet para Clientes
Um acesso reservado para os seus clientes.
Entre outras funcionalidades, permite:
- Submeter pedidos bem como consultar o
respetivo estado;
- Acompanhar a evolução dos processos;
- Consultar as avenças;
- Submeter e consultar documentos
arquivados.

Emissão de Conta e Faturação

Timesheets
Regista a atividade diária em timesheets.
Imputação dos tempos ao cliente
ou avença.
Registo simples e registo em lote.

Gestão de Avenças
Arquiva e monitoriza as condições e
regras deﬁnidas em cada avença.
Avenças limitadas em horas ou duração.

Contabilização das Atividades e Despesas
Emissão de Conta
Integração com o seu ERP (Lémure, PRIMAVERA)
Indicadores e Relatórios
Acesso a mapas variados.
Contabiliza diversos indicadores.
Permite apresentar indicadores no Painel
de Bordo de cada utilizador.

Gestão de Contratos com Terceiros
Arquiva e faz a gestão dos contratos
com terceiros.

Rua Zona Industrial, nº 250
4520-115 Espargo
+351 256 379 510

info@pontual.pt

