Guia de preços

Apresentação
Confidencial

Olá Equipe
Estamos entusiasmados com a oportunidade de apresentar a
proposta da nossa plataforma de gestão de contratos.
O propósito da Juridoc é ajudar você a obter mais eficiência,
precisão e confiança em todo o seu processo de contratação.
Essa apresentação traz um tutorial para a avaliação da sua
equipe. Em caso de dúvidas, não hesite em contatar nossos
canais de atendimento.

Maxime Troubat
CEO
maxime@juridoc.com.br
+55 (11) 98193-7959

Confidential & Proprietary

Visão Global

Juridoc é a plataforma
mais moderna de
gestão de contratos
para fechar acordos
facilmente.
Se você é um advogado, negociador, tomador de decisões,
dentre outros, a Juridoc economizará tempo, dinheiro e
contratempos à medida que você cria e assina contratos
em alta velocidade.

Juridoc está em sintonia com seus desafios

Salve tempo e dinheiro

Facilite o trabalho em equipe

Feche negócios rapidamente

{Crie} Reduza em até 80% a quantidade de
tempo gasto do início ao fim em contratos
e quaisquer outros documentos legais, para
que você possa focar no que interessa seus funcionários, prospects e clientes.

{Controle} Melhore a colaboração e evite
problemas ao criar fluxos de trabalho de
aprovação em segundos com um ou vários
aprovadores para garantir que você envie o
documento correto - 100% livre de erros para o destinatário.

{Negocie} Com nossa solução de negociação
on-line, não há mais contratos de e-mail
alternativos ou aguardando o Jurídico. A
Juridoc ajuda a controlar em tempo real o
andamento do seu processo e torna a
negociação de contratos mais rápida.

Aumente sua produtividade

Melhore o desempenho

{Organize} Crie documentos e modelos
ilimitados com segurança em nossos
servidores Amazon. Nossos filtros inteligentes
permitem criar uma pesquisa personalizada
para encontrar sempre o que você está
procurando. Crie quantas pastas desejar para
sua empresa, funcionários ou clientes.

{Monitore} Receba lembretes para nunca mais
perder prazos, como datas de vencimento,
renovações de contratos ou quando precisar
assinar um documento novamente. Saiba
sempre quantos documentos estão ativos e
em que estágio eles estão. Obtenha
informações abrangentes sobre todo o seu
portfólio de contratos.

Acelere o ciclo de seus
documentos
{Assine} Aumente a eficiência e evite
atrasos nos contratos sem sacrificar a
legalidade, aproveitando as assinaturas
eletrônicas. Chega de imprimir e seu
documento. As assinaturas eletrônicas têm
o mesmo valor legal que um contrato em
papel. Fácil, seguro e compatível.

Criação automatizada
de documentos
Economize tempo
Simples o suficiente para
qualquer um usar
Conformidade aprimorada 100% livre de erros
Integrado com sua solução
favorita de CRM

Torne-se um negociador melhor
Feche acordos mais rapidamente

Edição e negociação online com
histórico de alterações

Colaboração intuitiva

Aumente sua chance de
sucesso com a I.A

Assine documentos
em minutos
Acelere seu ciclo de vendas
100% livre de papel
Processo de assinatura
automatizado
Legal e seguro
Integrado com sua solução
eSign favorita

Fique atualizado o tempo todo
Melhore o desempenho

Alertas de expiração e
renovação

Lembretes inteligentes

Análise e relatórios

Tabela de preços
Free

Essential

Negociação

Básica

Advançada

Advançada

Painel de Desempenho

Básico

Advançado

Advançado

Professional

Documentos Ilimitados
Modelos Ilimitados

Armazenamento Seguro na Nuvem

Os pacotes de assinatura de usuário da Juridoc
são baseados em número de usuários licenciados
que interagem com a plataforma, redigindo e
enviando acordos contratuais.
P.S. A plataforma é gratuita para até 3 usuários

Expiração e Lembretes de Documentos

Ciclo de Vida do Documento

Fluxo de Trabalho de Aprovação
Biblioteca de Conteúdo
Integração CRM
Múltiplas Equipes e Workspaces

Tabela de preços
Criador

Armazeanamento de contrato
Notificações por e-mail

Suporte dedicado ao cliente

Colaborador

Free

Essential

Professional

Colaborador

R$ 0,00

R$ 129,00

R$ 239,00

Criador

R$ 0,00

R$ 179,00

R$ 299,00

Observador

R$ 0,00

R$ 29,00

R$ 29,00

Assinaturas Eletrônicas

Existem dois tipos de usuários:

Elaboração de contratos

CRIADORES: Podem acessar todos os recursos da Juridoc,
conforme o plano adquirido.

Relatórios e métricas de contratos

Criação de modelo

Edição de modelos
Gerenciamento de Usuários

COLABORADORES: Podem gerar documentos a partir de
modelos e fazer upload de documentos, mas não têm acesso à
criação de modelos e bibliotecas de conteúdo.
OBSERVADORES: Podem ver todos os documentos,
aprovações e fluxos de trabalho de negociação para os quais foi
convidado, mas não pode intervir nos documentos, apenas
adicionar comentários.
P.S: Redução de 20% nos preços das assinaturas anuais.

Benefícios de usar Juridoc
Para gestores & equipes jurídicas
•
•
•
•

Gerenciamento simplificado e execução de contratos
Acesso seguro, garantindo maior conformidade e mitigação de riscos
Controle de ponta a ponta das alterações do contrato com cláusulas pré-verificadas e
regras de condição automáticas
Processo mais rápido de ponta a ponta, desde a geração do contrato, execução, redline,
até a assinatura

Para colaboradores individuais e contrapartes
•
•
•
•
•

Experiência de usuário simples e intuitiva
Assinatura eletrônica
Experiência em tempo real, baseada na nuvem, com recursos de importação e exportação
de docx
Permissões de usuário, notificações, alertas e privilégios de assinatura controlados
O fluxo eficiente de transações evita que os usuários consumam tempo de trabalho com
tarefas administrativas repetitivas.

COMPETITIVE ADVANTAGES

ULTRA COMPLETO

FÁCIL DE USAR

SEM INTEGRAÇÃO

O único aplicativo
verdadeiro disponível
para gerenciar todo o
ciclo de vida do contrato.

O aplicativo é simples,
intuitivo e sem códigos.

Plataforma SaaS.
Não é necessário período
de treinamento para usar o
aplicativo.

ACESSÍVEL

API ABERTA

100% SEM PAPEL

O aplicativo é gratuito
para até 3 usuários. A
partir de $19/ usuário
(após um mês).

Integrado com as
principais soluções de
CRM e eSign do mercado.

Tudo pode ser feito na
plataforma, desde a
criação até a assinatura.

Obrigado
“Vamos trazer ao mundo uma nova geração de CLM sem papel para não perder
mais dinheiro e tempo ao contratar ou elaborar documentos legais.”

maxime@juridoc.com.br

