ServiceNow® Legal Practice Apps
Aproveite os conhecimentos especializados do setor para configurar e
implementar rapidamente
Os ServiceNow® Legal Practice Apps ajudam a iniciar a sua jornada jurídica digital através da rápida

Principais benefícios

transformação de fluxos de trabalho jurídicos comuns e complexos de tarefas manuais, e-mails e
planilhas em fluxos de trabalho digitais eficientes e configuráveis baseados nos padrões do setor. Já são
coisas do passado software parado nas prateleiras ou sendo usado minimamente. Com os aplicativos de

•

Proporcionar um tempo de

prática jurídica, a sua equipe de operações legais pode alcançar um rápido retorno do investimento, ao

retorno mais rápido com os

mesmo tempo que prepara o cenário para o crescimento futuro e a excelência contínua da entrega de

fluxos de trabalho das práticas

serviços para as partes interessadas do seu negócio.

recomendadas do setor

Contratos simples

•

desde a solicitação de
autoatendimento até a

Autorizações prévias
de estoque
Conflito de interesses

Aproveitar a Now Platform

entrega de serviço

•

Dar prioridade à transformação
jurídica com base em cenários
jurídicos reais

Digital Forensics
Personalizar…

•

Estabelecer equipes de serviço
compartilhadas para processos
simples e repetíveis

Fluxos de trabalho jurídicos prontos para uso fornecem às operações legais o impulso necessário para
seus esforços de transformação digital
Legal Digital Forensics

•

equipe através da remoção

Fornece um processo simplificado para atribuir e rastrear consultas de custódia de descoberta eletrônica

de barreiras e tarefas manuais

em sistemas corporativos como resultado de uma retenção de ação legal que exija consultas forenses
digitais internas. A base forense também pode ser aproveitada por aplicativos de terceiros para fornecer
serviços de descoberta eletrônica de valor agregado, incluindo armazenamento de documentos.

Libertar a produtividade da

•

Adaptar facilmente os fluxos
de trabalho para satisfazer
requisitos empresariais únicos

Conflito de interesses
Permite gerenciar a divulgação, aprovação e registro de conflitos de interesse que possam surgir de
funcionários com interesses ou lealdades concorrentes.
Autorizações prévias de estoque

•

Descobrir oportunidades para
outras necessidades de fluxo

Ajuda uma organização a cumprir a sua política de autorizações prévias de estoque através da

de trabalho legal utilizando

automatização das solicitações e aprovações de autorizações prévias de funcionários. O aplicativo

a Now Platform

inicia solicitações de compra de estoque de um funcionário em uma janela de negociação aberta para
aquelas que precisam de aprovação antes de sua negociação ser feita.
Contratos simples
Simplifica o processo de apresentação de solicitações e aprovações de contratos padrão com terceiros
tais como vendedores, clientes, e parceiros. Os departamentos jurídicos podem gerenciar e processar as
solicitações em um serviço compartilhado centralizado, proporcionando um tempo valioso para
assuntos jurídicos mais complexos. O aplicativo inclui suporte a armazenamento de documentos Box,
OneDrive e Google Drive e também pode ser distribuído para aprovações de assinatura eletrônica com
integrações a soluções populares de terceiros, incluindo DocuSign e Adobe Sign. Uma integração CRM

Fluxos de trabalho
de funcionários

com Dynamics CRM oferece oportunidade em tempo real e validação de contas.
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