Uma seleção de ferramentas inteligentes
adequada ao perfil de cada cliente.
Uma solução completa de gestão jurídica
automatizada.
Um produto superior, com implantação
ágil, sem gastos ocultos e sem surpresas.

Inteligência Artificial Aplicada (IAA) é muito mais do que uma expressão que
soa bem. É uma metodologia de desenvolvimento que permite ao computador
imitar atividades cognitivas para aprender coisas novas e solucionar problemas
segundo regras lógicas estabelecidas de forma simples pelos usuários.

Algumas funcionalidades EXCLUSIVAS do AUTOJUR:

INTIMAÇÕES - Classificador de
Documentos através do uso de
Inteligência Artificial Aplicada
De forma automática, AUTOJUR lê e interpreta
documentos classificando-os, gerando as
respectivas tarefas e calculando os prazos.

DISTRIBUIDOR DE TAREFAS
E PRAZOS
As tarefas podem ser distribuidas segundo
regras inteligentes de distribuição, facilmente
criadas pelo usuário.

GERENCIADOR DE TAREFAS
Gerencia e exibe as tarefas de sua agenda em
formato convencional de calendário, listagem
na forma de painel, ou ainda estilo Kanban ®,
que possibilita uma visão do tipo: A FAZER,
FAZENDO e FEITO.

REGRAS DE AÇÕES
Garante que as decisões tomadas pela equipe
respeitarão uma configuração prévia, evitando
equívocos e padronizando procedimentos.

TAGS DE CONTROLE
(Etiquetas de classificação)
Reduz significativamente a necessidade de
controles paralelos em planilhas, unificando o
controle. 40% do controle de uma empresa não
está em seu ERP e sim disperso em planilhas
avulsas e muitas vezes sem backup por estarem
fora do servidor.

AUTODOC - A forma mais rápida e
segura de criar documentos
AUTOJUR lê e interpreta peças e documentos,
gerando um menu com teses ou cláusulas que
poderão ser ativadas ou desativadas, de acordo
com a situação desejada. Ao retirar uma tese
específica, o requerimento correspondente no
final do documento também será removido,
garantindo a consistência e correção de forma
automática, prática e segura.

REGRADOR DE FATURAMENTO
AUTOMATIZADO
Quando os eventos pactuados ocorrem, o
sistema gera no financeiro a respectiva
cobrança e alimenta o Contas a Receber.

ACOPLAMENTO DE FERRAMENTAS
ADICIONAIS (Versatilidade na sua
gestão)
AUTOJUR possui ferramentas que possibilitam a
criação de Dashboards, Workflow, GED e BI.

AUTOJUR é o único sistema brasileiro de Gestão Jurídica que incorpora de
forma nativa a Inteligência Artificial Aplicada para a automatização de
processos e tarefas.
Funcionalidades que merecem DESTAQUE:

Timeline
A visualização dos principais acontecimentos
relacionados a um processo numa linha de
tempo facilita a organização, o planejamento e
o acompanhamento das tarefas.

Multi CNPJ
Gestão de unidades multifilial
AUTOJUR permite cadastrar multiplas filiais ou
unidades de gestão, controlando-as individual
ou conjuntamente.

DISTRIBUIDOR AUTOMATICO DE
PROCESSOS (por regra ou por fila).
Mediante a criação e uso de regras ou filas,
a distribuição de processos pode ser
automatizada de forma simples.

GED - GERENCIADOR
ELETRONICO DE DOCUMENTOS
COM INTERPRETAÇÃO DE
CONTEÚDO
AUTOJUR, de forma segura, armazena e
interpreta documentos digitais e arquivos em
diversos formatos eletrônicos.

REGRADOR DE NEGOCIAÇÕES
COM CLIENTES
Permite o registro e a gestão de diferentes
contratos com o mesmo cliente, associando os
processos à negociação correspondente. O
combinado não é caro, mas qual foi o
combinado?

PERSONALIZADOR DE TELA
Cadastro de Processos, Pessoas,
Tarefas e Financeiro
O layout da tela pode ser personalizado por
perfil de usuário, privilegiando a exibição dos
dados de interesse na sequência ideal,
facilitando a leitura e simplificando o trabalho.

CADASTRO EXPRESSO
Cria uma pasta processual a partir da
informação contida na intimação, reduzindo a
entrada de dados de forma manual.

TAGS DE SEGURANÇA
Permitem, de forma simples, a organização e
controle de acesso aos dados disponíveis no
sistema.

SISTEMA DE PROTOCOLO
Controla a entrega e o recebimento de
documentos e materiais, de forma integrada
aos processos e clientes.

ROBÔS DE PROCESSO
ELETRÔNICO (BOTs)
Automatizam o lançamento ou a coleta de
dados em sistemas externos. Os robôs simulam
um usuário, imitando a ação humana de mover
teclado e mouse, para executar rotinas.

