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Neste e-book, serão abordados os principais pontos sobre o módulo Processos, desde seus

benefícios, até soluções relacionadas, que estão todas concentradas neste único documento para

facilitar o acesso dentro de nossa Central de Soluções.
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Sensitivity: Confidential
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Clique sobre o tópico desejado para que seja direcionado para a página correspondente.
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Benefícios
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Benefícios do 

acompanhamento

processual

• Otimização, confiabilidade das informações e 

segurança no controle dos prazos;

• Acompanhamento das movimentações processuais

disponibilizadas;

• Acesso a todas as informações do processo em um só

lugar;

• Captura automática dos dados da capa, de acordo com 

disponibilidade do site do Tribunal;

• Vínculo com o selo editorial Revista dos Tribunais.

REUTERS / Firstname Lastname
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Soluções relacionadas
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Selecionamos algumas soluções mais acessadas a

respeito deste módulo para auxiliar o acesso dos usuários.

As soluções foram divididas em três tópicos:

• Dados principais;

• Itens associados;

• Datacloud.

Soluções pontuais sobre Agenda (Compromissos e

Tarefas), Time Sheet, GED, Financeiro, Faturamento,

Contratos e Relatórios serão abordadas em e-book

específico.

REUTERS / Firstname Lastname
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• Como cadastrar/alterar/excluir uma pasta de processo/recurso/incidente?

https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=49

• Como capturar dados da capa de processos/recursos/incidentes?

https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=748

• Como cadastrar mais de um responsável para as pastas de processos/recursos/incidentes?

https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=23

• Como substituir responsável principal em lote para as pastas?

https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=43

• Como publicar no site do advogado, criando login e senha e selecionando a pasta que será publicada? 

(versão Advanced)

https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=25

Dados principais
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• Como acompanhar publicações e andamentos de processos/recursos/incidentes?

https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=659

• Como cadastrar compromissos e tarefas vinculados a processos/recursos/incidentes?

https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=48

• Como definir os tipos de executantes e as tabelas de valores para time sheet? (versão Advanced)

https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=649

• Como cadastrar uma nova hora trabalhada em processos/recursos/incidentes? (versão Advanced)

https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=368

• Como criar objetos em processos/recursos/incidentes?

https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=212

• Como cadastrar pedidos e fazer o provisionamento deles em um processo?

https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=750

Itens associados
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• Como o usuário lança um gasto em uma pasta de processo/recurso/incidente?

https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=751

• Como criar/alterar/excluir garantias e depósitos nas pastas de processos/recursos/incidentes?

https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=422

• Como alterar status de garantias e depósitos?

https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=590

• Como criar/alterar/excluir uma regra de atualização monetária? (versão Advanced)

https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=355

• Como vincular uma regra de atualização monetária a uma pasta de processo/recurso/incidente? (versão 

Advanced)

https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=749

• Como anexar um arquivo ao GED?

https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=11

Itens associados
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• Tipos de monitoramento (Datacloud Pré-Cadastro, Datacloud Andamentos e Datacloud Diários Oficiais)

https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=674

• Como configurar o monitoramento de processos/recursos/incidentes?

https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=224

• Como configurar as notificações de monitoramento?

https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=616

• Status, disponibilidade e consulta do Datacloud

https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=675

• Como consultar o saldo e visualizar os créditos já utilizados?

https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=673

• Histórico de consultas

https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=634

• Como verificar quais pastas estão sem monitoramento?

https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=679

• Como interromper automaticamente o monitoramento?

https://suporte.legalone.com.br/central/faces/solucao.html?codigo=615

Datacloud
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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

