
O LegismasterLegismasterLegismasterLegismaster é um software direccionado para a gestão de 
normas/requisitos/Legislação aplicável nas organizações. 
Foi concebido de modo a permitir responder de forma rápida e 
eficaz às necessidades da norma ISO9001:2008. 
 
A sua utilização torna fácil e expedita a tarefa de registo e 
actualização da legislação, normas e requisitos aplicáveis à 
organização. Consultando a base de dados rapidamente se 
pode encontrar o diploma pretendido, filtrando por âmbito 
de aplicação, tipo, ano, numero, ou etiqueta previamente 
definida. Para alem de permitir inserir um resumo do diploma, o 
programa permite que se registe quais as obrigações/acções 
que a organização deve empreender, decorrentes desse 
diploma, Permitindo também anexar o documento em formato 
pdf para que este esteja sempre disponível e localizável de 
forma fácil, rápida e intuitiva. 
 
Esqueça as pastas atulhadas de papel e os tempos incontáveis necessários a encontrar a 
informação de que necessita, informatize já o seu controlo de legislação com o LegismastLegismastLegismastLegismaster.er.er.er. 

 
 
Principais Funcionalidades:Principais Funcionalidades:Principais Funcionalidades:Principais Funcionalidades:    
 
----    Registo de normas, legislação e outros requisitosRegisto de normas, legislação e outros requisitosRegisto de normas, legislação e outros requisitosRegisto de normas, legislação e outros requisitos    
 

----    Etiquetas associadas a cada registo para facilitar critérios de pesquisaEtiquetas associadas a cada registo para facilitar critérios de pesquisaEtiquetas associadas a cada registo para facilitar critérios de pesquisaEtiquetas associadas a cada registo para facilitar critérios de pesquisa  
 

----    IndexaçãoIndexaçãoIndexaçãoIndexação    de de de de Documentos em pdf aos registos criadosDocumentos em pdf aos registos criadosDocumentos em pdf aos registos criadosDocumentos em pdf aos registos criados    
 

----    Exportação da lista de registos Exportação da lista de registos Exportação da lista de registos Exportação da lista de registos para Excelpara Excelpara Excelpara Excel    
 

----    Fácil edição e actualização de conteúdosFácil edição e actualização de conteúdosFácil edição e actualização de conteúdosFácil edição e actualização de conteúdos    
 

----    Registo das obrigações/acRegisto das obrigações/acRegisto das obrigações/acRegisto das obrigações/acções a empreender resultantes da aplicação doções a empreender resultantes da aplicação doções a empreender resultantes da aplicação doções a empreender resultantes da aplicação do    
diploma/requisitodiploma/requisitodiploma/requisitodiploma/requisito    
 

----    Possibilidade de updates externos da base de dadosPossibilidade de updates externos da base de dadosPossibilidade de updates externos da base de dadosPossibilidade de updates externos da base de dados        
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