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Assuma o controle da sua caixa de entrada 
Gerenciar e-mails pode ser uma dor de cabeça e consumir um bom tempo que poderia ser dedicado a um trabalho 
estratégico mais envolvente. Mas com os recursos inteligentes do ndMail para Gmail, você pode arquivar conversas e 
anexos com rapidez, eficiência e precisão diretamente da caixa de entrada do Gmail para o NetDocuments — o que 
significa menos etapas em seu fluxo de trabalho e menos tempo perdido em pesquisa e classificação. 

Embora o arquivamento seja fácil, você pode ter certeza de que está criando um projeto ou arquivo de caso mais completo, 
enquanto mantém as informações confidenciais e as conversas protegidas no ambiente seguro do NetDocuments.

Uma solução perfeita 
Muitas organizações estão mudando de serviços de e-mail tradicionais para aplicações nativas da nuvem como o 
Gmail. Mas elas também precisam de funcionalidade integrada que permita aos usuários anexar, armazenar e rastrear 
documentos e mensagens dentro do repositório de documentos. 

O ndMail para Gmail permite que você conecte perfeitamente os usuários do Gmail e do Outlook à mesma instância do 
NetDocuments — esteja você hospedando toda a sua organização ou apenas um subconjunto de usuários — sem o custo 
adicional e a complexidade de uma solução separada.

Agende uma demonstração hoje mesmo. netdocuments.com/demo

Gerencie sua caixa de entrada, simplifique o arquivamento de e-mails 
e aumente sua produtividade de e-mail com o ndMail para Gmail
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Arquivamento de e-mails preditivo Gerenciamento de acesso fácil

Usando inteligência artificial (IA), o ndMail prevê um local 
de arquivamento com base no comportamento individual 
e de toda a organização — incluindo o remetente, o 
destinatário, o conteúdo do e-mail e muito mais. Quanto 
mais pessoas o usam, mais inteligente ele se torna. 

Tudo o que você precisa fazer é confirmar o local de 
arquivamento sugerido.

Com o ndMail para Gmail, é possível definir controles de 
acesso específicos em três níveis, diretamente da sua 
caixa de entrada:
 
1. Permissões de acesso herdadas do espaço de 

trabalho ou contêiner. 
2. O acesso é concedido apenas aos participantes da 

mensagem. 
3. Somente o arquivador tem acesso à mensagem.

Identifique o destino certo Renomeie arquivos de conversa

Se o local de arquivamento sugerido pelo ndMail não 
for adequado, você pode pesquisar rapidamente seu 
repositório do NetDocuments para escolher o local 
correto ou preferido.

Os nomes dos arquivos são um recurso importante que 
ajudam a encontrar o que você procura. Por padrão, os 
e-mails salvos no NetDocuments são nomeados com 
a linha de assunto do e-mail. No entanto, é possível 
renomear facilmente a conversa no momento em que for 
salvá-la, se necessário.
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