Potencializando o Universo
Jurídico através da
Inovação Tecnológica

APOL
Solução para Gestão de Processos

NOSSOS PRODUTOS ENTREGAM TUDO QUE VOCÊ PRECISA.
POR ISSO, NÓS TEMOS A CONFIANÇA DE GRANDES EMPRESAS.

Sobre nós

27

SAAS
CERTISIGN
CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Qualidade de Dados

Mobilidade e Segurança

+1,5 Milhões de processos

Monitoramento e checagem

Todas as nossas soluções estão

controlados pelos

dos dados processuais.

em nossa nuvem privada.

nossos sistemas

27 Anos de expertise
Líder em soluções para

Propriedade Intelectual

GOOGLE PLAY
APP STORE

LDLABS

Versão APP

Suporte e FAQ

Integração por API

Somos focados na transformação digital,

Consulta, envio de e-mail

Atendimento especializado

Possibilidade de integração

por isso temos um trabalho contínuo
de inovação e melhorias.

e anexo de arquivos.

em te ajudar a fazer o melhor
uso dos sistemas.

com outros sistemas: Financeiro,
Business Intelligence, etc.

automático menos custos
privacidade
online
monitoramento

acesse em qualquer lugar
flexibilidade segurança
online

sem instalação

sempre atualizado

Apol

webseek

Apol PI

Torne seu negócio mais produtivo com a gestão automática e eficiente do seu
portfólio de marcas e patentes ganhando agilidade nas tarefas do dia a dia.

Criação de prazos automáticos de acordo
com os despachos recebidos.
Acompanhamento dos andamentos de processos
depositados na WIPO através do sistema e por e-mail.
Vínculo do acompanhamento do processo com
uma base de dados com informações com mais de
100 verificações após a publicação da RPI.
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e mais...

Faça gestão de todos os seus processos de forma profissional
Acesso a todo o banco de dados marcas e patentes do Brasil;
Envio de despachos, prorrogações e providências por e-mail;
Acesso a documentos oficiais, como inteiro teor, parecer e anterioridade
de patentes e petições de oposição e manifestação à oposição de marcas;
Controle automático e parametrizado de prazos e providências;
Cadastro livre para controle de transferência de tecnologia, software,
indicação geográfica, topografia de circuitos integrados;

App

Além disso, também
há a possibilidade de
fazer upload ou
download de arquivos
direto do celular para
o sistema.

BAIXE AGORA
APP STORE
GOOGLE PLAY

Monitoramento do Mercado para Marcas e Patentes;
LDDrive: Armazenamento em Cloud de documentos vinculados aos processos;
Relatórios com dezenas de filtros;
Emissão de cartas e comunicados via e-mail e SMS;
Integração com Sistema Financeiro

SOLUÇÕES COMPLETAS APOL

PARA GERENCIAR TODAS AS ROTINAS DO SEU ESCRITÓRIO

marcas
Faça a gestão de processos
de marcas nacionais,
internacionais e domínios
com colidências de marcas
automáticas.

Faça a gestão de processos
de patentes, acesso a
documentos de inteiro teor
e comunicados automáticos.

Tenha seus prazos
organizados, armazene
documentos e gerencie os
aditivos.

Monitore as novas
constituições
realizadas na Junta
Comercial de SP e
complemente suas
colidências.

Dê autonomia para seus
clientes disponibilizando
informações dos seus
processos.

turbine seu Apol!
Solução avançada de indicadores de desempenho, que possibilita identificar os pontos
de melhoria e comportamento operacional do seu escritório e departamento,
contribuindo para mais eficiência e sucesso nas tomadas de decisões.

Acompanhe a evolução dos processos cadastrados visualizando
o status, situações e responsáveis
Gerencie os envolvidos e titulares por região;
Verifique as publicações de despachos através de análises
quantitativas e listas de processos;
Análise a eficiência da área com comparativos de oposições,
deferimentos, indeferimentos e concessões;
Visualize o provisionamento de valores processuais;
Veja de forma detalhada o andamento das providências geradas.

Clique e acesse relatórios online:

marcas

patentes

dashboards
interativos
fundamentais para tomadas
de decisões estratégicas
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3900.7210

21

99200.5091

comercial@LDSOFT.com.br
www.LDSOFT.com.br

Agende já a sua demonstração gratuita!

