
SOFTWARE DE GESTÃO desenvolvido para:

Escritórios de advogados;
Sociedades de advogados;
Escritórios de solicitadores;

Departamentos jurídicos e contencioso de empresas

. 



A Solução JuriGest

O JuriGest é um sistema informático para  gestão de clientes e processos que permite o acompanhamento 
passo-a-passo do andamento dos processos judiciais e extra-judiciais coordenando todos os fluxos de 
informação no escritório ou departamento, permitindo a optimização do tempo e da segurança na execução 
das tarefas.

A associação de documentos e e-mails aos processos, um sistema de avisos de prazos, um sistema de faturação 
e um conjunto de utilitários de cálculo, tornam o JURIGEST o mais completo sistema de gestão para todos os 
profissionais da área jurídica.



Gestão de Clientes, Pastas e Processos

Um sistema hierárquico Organizacional  de clientes, pastas e processos  judiciais permite coordenar  todos os

fluxos de informação.



Gestão de Clientes, Pastas e Processos

As Fichas de Clientes e de outras entidades permitem armazenar e sistematizar a informação de todos os

intervenientes nos processos judiciais e extra-judiciais.



Gestão de Clientes, Pastas e Processos

Todos os actos processuais, intervenientes, documentos e mensagens de e-mails são organizados nos 
processos a que respeitam.



Integração de Documentos

É possível digitalizar documentos e associá-los aos atos processuais. O sistema também permite a criação de

novos  ficheiros ou a utilização de ficheiros já existentes de texto, imagem, vídeo ou qualquer outro 

formato.    



Integração de Documentos

A funcionalidade de “preenchimento automático de minutas” a partir da informação armazenada no

sistema permite automatizar a criação de documentos.

O conversor de documentos para o formato PDF facilita a submissão de peças processuais no CITIUS.



Integração de E-mails

Todas as mensagens de correio eletrónico são associadas ao ato processual ou à tarefa que respeitam para 

facilitar a consulta rápida de qualquer e-mail relacionado com o processo. 



Integração de E-mails a partir do Microsoft outlook

A integração Jurigest/Outlook permite a classificação de mensagens a partir do Outlook bem como o

agendamento de diligências no JuriGest .



Sistema Integrado de Faturação

O módulo de faturação  devidamente certificada permite realizar de forma sequencial e sistemática 

as operações que vão desde o registo de valores até à sua liquidação e pagamento.



Sistema Integrado de Facturação

As Notas de Honorários, Facturas, Recibos  e outros documentos emitidos pelo sistema cumprem 

integralmente as normas em vigor. 

.



Informação de Gestão

O sistema inclui mapas com informação de gestão como:

● Contas Correntes

● Extratos,

● Saldos, Mapas de IRS e de IVA, 

● Demonstração de Resultados,

● Faturação, 

● Mapa de Pagamentos Pendentes

e várias outras Listagens.



Informação de Gestão

No menu  Mapas, o utilizador poderá consultar Saldos e Movimentos e obter resultados mais detalhados

através da consulta de listagens.



Utilitários para a Área Jurídica

O sistema inclui bases de dados de contactos de todos os Tribunais, bem como uma série de

utilitários para o cálculo de juros e descontos.



Utilitários para a Área Jurídica

O utilitário de Exportação de Injunções  permite  gerar um lote de injunções registadas no Jurigest  compatível

com o Portal  CITIUS e o posterior controlo do estado das injunções já exportadas.



Vantagens da Solução

● Permite a redução de custos através da automatização de processos.

● Simplifica e acelera a execução de procedimentos e a gestão de clientes.

● Rentabiliza os recursos humanos e fideliza os clientes, ao diminuir o tempo de

resposta e ao melhorar a qualidade de atendimento.

● Aumenta a capacidade para inovar na prestação de serviços jurídicos



Sobre a LEXJURIS

A LEXJURIS LDA ,é uma empresa de referência nacional que se dedica ao desenvolvimento e 
fornecimento de soluções Jurídicas. A sua estrutura financeira adequada às necessidades do 
mercado, apresenta condições de estabilidade  de médio-longo prazo que lhe permite assegurar 
a qualidade dos serviços aos seus clientes, apostando na sua vertente amplamente  tecnológica 
ao serviço do direito.

Política de Qualidade

• Garantir a solução em Tecnologias de Informação mais adequada ao atendimento das 
necessidades e requisitos dos clientes, com agilidade, eficiência e comprometimento.

• Envolver todos os colaboradores e parceiros na melhoria contínua de competências, 
produtos e processos.

Missão 

Contribuir para o sucesso das empresas, governos e pessoas por meio das Tecnologias de 
Informação



Reconhecimento

A LEXJURIS, tem o know-how necessário nas vertentes de gestão documental, nomeadamente 
de contencioso jurídico, onde representa o produto JuriGest. 
www.jurigest.pt

Tendo também uma presença forte na área jurídica relativamente ao portal de legislação 
LEXLINK, que contempla conteúdos legislativos e jurídicos de Portugal ,Angola e Moçambique.
www.lexlink.eu

http://www.jurigest.pt/
http://www.lexlink.eu/

