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Neste e-book, serão abordadas as principais soluções sobre o módulo GED, tanto a função de

arquivo, quanto a função de gerador de documentos, todas concentradas em um único e-book para

facilitar o acesso dentro de nossa Central de Soluções.
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Explicação

GED é uma sigla para Gerenciador Eletrônico de

Documentos.

O módulo GED do Legal One apresenta duas funções:

arquivo e gerador de documentos.

A função arquivo trabalha como um repositório onde todos

os anexos se encontram.

Já na função gerador de documentos é possível inserir ou

montar dentro do Legal One modelos de documentos para

que o próprio sistema faça a leitura dos dados e preencha

esses modelos de forma automatizada, poupando tempo

em relação à confecção manual de documentos.
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Soluções relacionadas
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Selecionamos algumas soluções sobre o módulo GED

para auxiliar o acesso dos usuários.

As soluções foram dividas em duas partes:

- Função Arquivo

- Função Gerador de Documentos
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Função Arquivo
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- Como configurar os repositórios externos do GED no Legal One?

- Como anexar arquivo ao GED?

- Como excluir ou alterar um arquivo no GED?

- Como configurar arquivos GED com o mesmo nome em um vínculo?

https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=18
https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=11
https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=511
https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=630
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Função Gerador de Documentos
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- Como passar um modelo de documento do Word para o GED?

- Como criar um modelo de documento GED diretamente no Word?

- Como criar um modelo de documento diretamente no GED do sistema?

https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=248
https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=668
https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=839


Dúvidas e sugestões

Caso possuam dúvidas ou sugestões sobre soluções que possam vir a ser

adicionadas a este e-book, sintam-se à vontade em nos contatar.

Permanecemos à disposição!

https://suporte.legalone.com.br/login.html

https://suporte.legalone.com.br/login.html

