
Softwares e serviços de alta qualidade e tecnologia, que 
agilizam processos, reduzem tempo e economizam  
recursos através da automação, integração e otimização 
das rotinas de trabalho.

Com clientes em todas as regiões do território nacional, a 
Ciaporte acompanha a evolução das técnicas de gestão 
nas últimas duas décadas. Através de criatividade e atual-
ização tecnológica, nos dedicamos a entender e conceber 
soluções condizentes com a velocidade imposta aos 
empreendedores modernos.

Um arsenal de tecnologia
Não foram economizadas soluções inteligentes e tecnolo-
gias avançadas no desenvolvimento das soluções 
Ciaporte. Desenvolvimento de alto nível em ferramenta 
CASE, módulos totalmente integrados, eliminação total 
de retrabalho, interface Intuitiva e Inteligente, alto nível 
de parametrização. Troca eletrônica com bancos, siste-
mas contábeis e diversas outras instituições, Nota Fiscal 
Eletrônica de Produtos e Serviços.

ciaporte
Sistemas de Gestão

AGENDE UMA
DEMONSTRAÇÃO

(48) 3025 2888
WWW.CIAPORTE.COM.BR

EXCELLENCE IN SOFTWARE

S O F T E X

PARCEIROS:

Aponte a câmera do seu celular 
com o leitor de QR Code ativado e saiba
mais informações sobre este sistema.

Obtenha o melhor dos dois mundos, a agilidade de aplicações 
Desktop com a praticidade do acesso Web, Mobile ou Tablet.     
A Ciaporte disponibiliza o seu DataCenter para Hospedagem 
das aplicações sem custo adicional aos Clientes. Não perca           
mais tempo, agende hoje mesmo uma demonstração sem             
compromisso e confira toda a tecnologia que disponibilizamos 
ao seu escritório ou departamento jurídico.

Portabilidade

Mais do que serviços de gestão,
soluções para escritórios e 
departamentos jurídicos.

O Ciaporte Legis é uma ferramenta indispensável para 
Escritórios de Advocacia e Departamento Jurídicos. 
Atendendo a toda a gama de atividades processuais 
(Áreas Administrativa, Cível, Criminal, Penal, Previden-
ciária, Trabalhista, Tributária, etc), o sistema está pronto 
para acompanhar todas as fases e desdobramentos dos 
processos (incluindo serviços extrajudiciais), bem como 
baixar automaticamente os andamentos nos Tribunais 
via Internet.

Localize seus Processos a partir de qualquer informação, 
sem o mínimo esforço: qualquer uma das partes envolvi-
das, Contrário, Matéria, Ação, Advogado, Instância, 
Números de Recurso, Relator, Fase Processual, Fonética 
(similaridade), etc.

Com o Ciaporte Legis você integra e automatiza todos os 
setores da sua empresa, e ainda disponibiliza a mais 
avançada tecnologia para conectar clientes, advogados, 
funcionários e dirigentes, ganhando tempo, produtivi-
dade e mobilidade.

Não perca mais tempo. Independente de infraestrutura 
ou fase de maturação do seu negócio, solicite uma 
demonstração sem compromisso e descubra porque o 
Ciaporte Legis é solução ideal para a sua Instituição. 
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RAZÕES PARA VOCÊ 
UTILIZAR AS SOLUÇÕES

1ª KNOWHOW

Duas décadas desenvolvendo softwares e serviços de 
alta qualidade.

3ª ERGONOMIA

Soluções ágeis e fáceis de utilizar.

2ª MELHOR RELAÇÃO DE
CUSTO X BENEFÍCIO

As soluções Ciaporte são completas e robustas e o custo 
é ajustado de acordo com o porte da sua instituição.

LEGIS

4ª SUPORTE E TREINAMENTO

Núcleo de educação corporativa, acompanhamento 
constante aos usuários

5ª
Ciaporte BI: 
A mais ampla gama de funções para analisar seus dados 
da forma que desejar vê-los.

VISÃO SEM PRECEDENTES 
DA SUA INSTITUIÇÃO


