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Objetivo
Permitir o controle e acompanhamento dos processos jurídicos de empresas e escritórios
especializados. Garantir o cumprimento de prazos, a organização das tarefas e o histórico do
andamento do processo.
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Registro de todas as informações pertinentes a todos os tipos de processos.
Registro dos envolvidos nos processos: vítimas, réus, clientes, etc.
Acompanhamento de todas as atividades e datas importantes, garantindo o cumprimento de
prazos. Avisos automáticos gerados pelo sistema.
Impressão de documentos através de modelos pré-definidos.
Registro de ocorrências e acompanhamento do processo. Permite envio de aviso automático
referente a ocorrência, em data futura.
Controle total dos valores envolvidos no processo, tanto referente a causa, quanto aos
recebimentos e pagamentos das partes envolvidas. Integração com o RT1 Financeiro.
Através da integração com o módulo RT1 Documentos, permite anexar aos processos
documentos físicos e eletrônicos.
Envio de mensagens entre os funcionários da empresa.
Multiplos relatórios de controle e acompanhamento.
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Registro de Processos
O RT1 Jurídico permite o registro e acompanhamento de todos os tipos de processo. Todas as
informações pertinentes ao processo são registradas e acompanhadas de forma centralizada.
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Atividades, Datas e Cumprimento de Prazos
Em qualquer processo, é impressindível o
cumprimento de prazos e a organização de
tarefas. Em processos complexos, com muitos
envolvidos, datas importantes e muitos
detalhes, realizar a organização e
cumprimento de prazos sem a ajuda de um
sistema competente é colocar em risco a
credibilidade da empresa.
O RT1 Jurídico permite o controle automático
de todas as atividades e prazos a serem
cumpridos, garantindo que todos os
responsáveis sejam avisados via sistema e por
email.
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Atividades, Datas e Cumprimento de Prazos

O andamento do processo poderá ser
registrado no sistema. Será registrado
data, hora, usuário que efetuou o
registro e detalhes da ocorrência. Será
possível registrar ainda um ou mais
avisos automáticos referente a essa
ocorrência, para uma data futura. Com
isso, se a ocorrência demandar uma
nova atividade em uma data futura, os
responsáveis serão lembrados
automaticamente.
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Controle de Documentos
Em um processo, muitos documentos importantes são gerados.
Estes documentos são de máxima importância, e sua
organização, mais do que necessária.
Através da integração com o módulo RT1 Documentos, todos os
documentos físicos e eletrônicos referentes ao processo
poderão ser controlados. Contratos, recidos, notas fiscais, ou
qualquer outro documento importante poderá ser anexado.
Além de anexar os documentos ao processo, o sistema permite
registrar sua localização e manter o histórico de seu uso. É
possível determinar a localização de documentos físicos, e
avisar automaticamente caso o documento fique em posse de
alguém mais do que um número de dias.
A organização dos documentos físico permitirá sua rápida
localização, através da identificação dos locais de
armazenamento de sua empresa. Exemplo: prédio central, 2o
andar, sala 1, gaveta 3.
Os documentos eletrônicos farão parte de uma biblioteca
centralizada, organizada pelo sistema.
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Controle Financeiro
Através da integração com o módulo RT1 Financeiro, o sistema permite o registro, recebimento e
cobrança de todos os valores envolvidos nos processos.
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Solicite uma Visita
Obrigado por concluir nossa apresentação
Ficaremos felizes em lhe fazer uma visita para apresentarmos pessoalmente nossas soluções.
Atendemos qualquer região do país.
Aguardamos seu contato.

Paulo Junqueira (São Paulo) – (11) 96414-2626
paulo@rt1.com.br
André Bernucci (Jundiaí) – (11) 99620-5614
andre@rt1.com.br

