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Desde 1898, o nome Lavan tem 
sido sinônimo de uma das 
famílias jurídicas mais distintas 
da Austrália Ocidental e do 
escritório de advocacia 
independente que eles criaram. 
A empresa sediada em Perth 
oferece conhecimento 
especializado, redes locais e 
compreensão em primeira mão 
da comunidade empresarial da 
Austrália Ocidental para seus 
clientes. Com uma das maiores 
equipes de litígio da Austrália 
Ocidental, eles fornecem 
assessoria jurídica em uma 
ampla variedade de tópicos, 
incluindo cuidados com idosos, 
investimentos asiáticos, bancos 
e finanças, construção e 
infraestrutura, direito 
empresarial e comercial, 
educação, trabalho e segurança, 
energia, direito de família, 
governo, insolvência e 
reconstrução, propriedade 
intelectual, licenciamento de 
bebidas alcoólicas e 
hospitalidade, mídia e 
difamação, mineração e 
recursos, petróleo e gás, 
planejamento e meio ambiente, 
propriedade e locação, esportes, 
impostos, testamentos e 
propriedades e riqueza privada.

Como a maioria dos escritórios de advocacia, os especialistas 
jurídicos da Lavan lidam com um grande número de documentos 
todos os dias. Na era digital, um editor de PDF é uma das 
ferramentas essenciais para esse processamento. Em um dia 
normal de trabalho, a equipe jurídica usa recursos como leitura, 
mesclagem de documentos, adição de páginas, exclusão de páginas, 
edição de texto, realce de texto, assinatura e redação.

Durante anos, a Lavan contou com o editor Nitro Pro PDF, que 
forneceu todas as funções básicas, mas sem integração com o 
NetDocuments, seu Sistema de Gerenciamento de Documentos 
(SGD). A Lavan foi o primeiro escritório de advocacia da Austrália a 
escolher o NetDocuments, um sistema de nuvem SaaS seguro, 
agora comumente usado no setor jurídico. A integração com o 
software de edição de PDF foi importante, pois permitiu que os 
usuários trabalhassem com arquivos PDF em suas contas do 
NetDocuments e fizessem alterações em seus documentos PDF por 
meio de um dispositivo seguro, onde quer que estivessem.

A Nitro diz não, mas a Foxit diz sim

Com a necessidade de aumentar a integração do NetDocuments, o 
Gerente de Sistemas de Informação da Lavan, Marco Marcello, 
pediu várias vezes à Nitro que desenvolvesse uma integração do 
NetDocuments, mas a Nitro continuou negando. 

Naturalmente a Lavan decidiu procurar uma nova solução que 
incluísse um conjunto completo de recursos de edição de PDF, bem 
como a integração necessária. Eles descartaram o Adobe Acrobat 
porque os custos eram altos e o produto não fornecia benefícios 
extras para a empresa.

Um membro da equipe, que já usava o PDF Reader gratuito da Foxit 
e gostava de sua interface amigável, recomendou o Foxit PDF Editor 
Pro, a solução profissional de PDF da Foxit. Em uma verificação 
rápida na página de produtos do Foxit PDF Editor Pro, Marco se 
convenceu de adicioná-lo à lista de produtos para avaliação. "Todos 
os recursos necessários estavam lá, incluindo a integração com o 
NetDocuments".



O Foxit PDF Editor Pro fornece a integração de SGD necessária e 
muito mais

O Foxit PDF Editor ficou rapidamente entre os preferidos. Marco destacou sua velocidade, estabilidade e 
facilidade de uso. O passo seguinte para Marco e sua equipe seria realizar um teste do Foxit PDF Editor com 15 
pessoas de várias equipes jurídicas.

Inicialmente, a Lavan tinha a intenção de fornecer treinamento ao grupo de teste, mas o Foxit PDF Editor era 
tão intuitivo e semelhante ao editor de PDF anterior que isso não foi necessário. "O grupo conseguiu usar o 
Foxit PDF Editor imediatamente, aproveitando instantaneamente sua velocidade e facilidade de uso, que era o 
que mais desejavam”, disse Marco. “Rapidez e simplicidade podem parecer requisitos óbvios, mas muitas 
vezes são negligenciados pelos fornecedores de software. Ter recursos avançados não é muito útil se os 
usuários não puderem executar as tarefas comuns com rapidez e facilidade. A primeira impressão só oferece 
uma chance.” O Foxit PDF Editor ofereceu à Lavan a boa primeira impressão que eles procuravam.

A Lavan testou o Foxit PDF Editor por seis semanas e, com o tempo de resposta rápido da equipe de suporte 
da Foxit, sua equipe de TI forneceu alguns detalhes durante o teste e implementou o Foxit PDF Editor Pro sem 
precisar de treinamento adicional - e sem reclamações dos usuários.

O Foxit PDF Editor Pro continua a transformar a forma como 
Lavan trabalha

Agora, cerca de 100 funcionários da Lavan usam o Foxit PDF Editor para rapidamente 
editar e alterar arquivos PDF, combinar e excluir páginas, redigir informações privilegiadas 
ou confidenciais, fazer anotações, criar formulários PDF, executar OCR, pesquisar 
documentos, enviá-los por e-mail aos solicitadores e muito mais. Além disso, com a 
integração do Foxit PDF Editor com o NetDocuments, os funcionários da Lavan podem 
trabalhar com documentos PDF em suas contas do NetDocuments, para que as alterações 
sejam instantaneamente salvas no SGD em nuvem e os arquivos PDF possam ser 
acessados a qualquer hora e em qualquer lugar.

Com o Foxit PDF Editor, a Lavan espera ter futuramente um escritório que dispense o uso de 
documentos impressos. Eles também planejam usar o Foxit PDF Editor para criar “listas de 
negociação”, que são coleções de arquivos eletrônicos indexados usados em fusões e 
aquisições, vinculando-os ao NetDocuments para atualizações e gerenciamento. A 
próxima versão do Foxit PDF Editor fornecerá essa funcionalidade. A empresa também 
planeja aproveitar a capacidade do editor de PDF de se integrar ao DocuSign, que já é 
utilizado pela Lavan.

“O Foxit PDF Editor Pro cumpriu suas promessas”, disse Marco “e a implantação foi rápida e 
sem problemas”.
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