
Datacenter Amazon utilizado para hospedar o 
software em ambiente seguro e sem prejuízo à 

confidencialidade e normas internas de acesso à 
informação armazenada. É considerado um dos 

mais seguros do mundo - por isso é também 
utilizado pelo governo americano.

Por que
escolher
o Lawyer
Eleven?

Software desenvolvido pela Alkasoft, 
empresa especializada em soluções 
para a área jurídica, com ampla 
expertise na área, somando mais de 
25 anos de experiência, e que fornece 
suporte frequente e atualizações 
relevantes sempre que preciso.

O Lawyer Eleven permite a 
gestão completa de seu 
negócio ou departamento 
jurídico - tudo centralizado 
em um único software.

É uma solução pensada para seu 
negócio, em uma plataforma na 
nuvem, que permite acesso remoto 
para o gerenciamento seguro de suas 
rotinas e organização dos processos 
jurídicos, melhorando seu fluxo de 
trabalho.

Com esse software, fazer a gestão de 
sua equipe, carteira de clientes e 

compromisso será algo mais prático e 
ágil, assim como controlar prazos e 

consultar seus processos e audiências.

Backups de segurança e 
outras atividades de 

suporte são realizadas 
remotamente por nossos 

especialistas.

Solução que atende a demanda de 
negócios jurídicos de todos os portes, 

tanto públicos quanto privados.

Por que seu negócio jurídico 
precisa desse tipo de solução?

Conforme levantamento da Forbes, o 
investimento em tecnologia jurídica 
alcançou um recorde em 2018: 
cresceu 713% em relação ao ano 
anterior;

Isso demonstra a preocupação de 
advogados, escritórios e 

departamentos jurídicos com sua 
produtividade, eficiência e 

modernização;

Esse tipo de solução otimiza e 
automatiza diversas tarefas do 
negócio, tornando-o mais 
custo-eficiente e competitivo.

Principais diferenciais
do Lawyer Eleven

Cadastros ilimitados
de processos e clientes.

Responsividade, que permite uma 
experiência de uso qualificada em desktop 

ou dispositivos móveis.

Relatórios simplificados e personalizados, 
gerados com poucos cliques, que irão facilitar 
e qualificar ainda mais seu processo decisório.

Link unificado: todas as soluções para o 
gerenciamento de seu escritório ou 
departamento jurídico com acesso 
simplificado e centralizado.

Timesheet para controle da produtividade, 
que permite cronometrar e registrar o 

tempo dedicado a cada atividade.

Workflow de atividades
(diagrama de Gantt) para você controlar 
e não perder nenhum prazo.

Visualização dos fluxos de produção 
(método Kanban), que permite acessar 

rapidamente os fluxos de produção e fazer 
uma melhor gestão do tempo.

Cadastro do processo judicial 
simplificado, por meio do número do CNJ.

Recebimento de prazos e andamentos processuais 
automáticos. Abandone as diversas planilhas ou 

longas procuras em sites de busca que tomam 
tanto tempo e são contraproducentes. Com essa 
funcionalidade adicional, você receberá alerta de 

prazos e poderá fazer esses acompanhamentos de 
modo mais organizado e eficiente.

Integrações com ferramenta de 
capturas processuais e recorte de 
publicações nos diários de justiça.

Campos extras: possibilita criar campos para 
inserir informações importantes da sua área 

de atuação.

Outro diferencial importante é que, ao contrário de outras soluções, 
com o Lawyer Eleven você terá suporte constante de nossa equipe. 

Nosso foco não é apenas fornecer a tecnologia, mas ajudá-lo a 
utilizá-la de modo estratégico para gerar os resultados esperados.

Assim, após o desenvolvimento da base de produção do sistema 
conforme o pacote contratado, nossos especialistas serão acionados 

para agendar o treinamento de uso para sua equipe. 

E, após esse treinamento, sempre que houver dúvida ou necessidade 
de capacitação ou orientação, estaremos prontos para ajudá-lo.

Lawyer Eleven:
suporte especializado quando você precisar

Experimente, na prática, os benefícios do Lawyer Eleven!

Pronto para otimizar a gestão de seu escritório/departamento jurídico? 
Está em busca de mais modernização e eficiência para sua rotina de trabalho?

Solicite já uma demonstração gratuita.

alkasoft.com.br

Lawyer Eleven:

solução completa e definitiva para escritórios 
de advocacia e departamentos jurídicos

https://alkasoft.com.br/formulario-lawyer/
https://alkasoft.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UC0k7aya9BWIxVdlh4WLOQ1g
https://www.linkedin.com/company/alkasoft/
https://www.instagram.com/alkasoftsc/
https://www.facebook.com/Alkasoft/

