Intralinks para Investimentos Alternativos
Um conjunto completo de soluções para captação de fundos, operações de deals,
monitoramento de portfólio, contabilidade e administração de fundos, comunicação
com investidores e relatórios de investimento.
Empresas de investimento privado precisam de uma forma de otimizar processos de negócios importantes em todo o fundo. A Intralinks
é a principal fornecedora SaaS de ponta a ponta para o ecossistema de Investimentos Alternativos. Nossas soluções ajudaram os mais
importantes gestores de fundos globais a trabalhar com eficiência, transparência e em total conformidade.

O único provedor que oferece tecnologia
end-to-end para o seu fundo de investimentos.
Relações com investidores
Portal de investidores premium
para relatórios, comunicações
e captação de fundos

Gestão do deal
Acelere todo o ciclo de vida
do seu deal, da aquisição do
deal à venda de empresas
de portfólio

intralinks.com/pt/contato
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Contabilidade e operações
Plataforma de gestão completa
com recursos superiores
de terceirização

Monitoramento de portfólio
Simplifique a gestão
de empresas de portfólio
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Relações com investidores

Contabilidade e operações

Captação de fundos

TNR SolutionTM

• Levante capital de forma rápida e eficiente
• Compartilhe informações de due diligence de forma segura
com potenciais clientes

• Otimize tanto as operações de fundos de ativos reais e
private equity como a gestão de dados

Relatório de fundos

• Gestão de parcerias, administração de portfólio e
contabilidade geral

• Melhore a comunicação com investidores e aumente a
transparência

Administração de fundos SS&C

• Utilize recursos personalizados de identidade visual e
marca própria
• O portal InvestorVision oferece uma experiência de usuário
intuitiva e aprimorada para LPs e dados de conta integrados

• Reduza os riscos e os custos de operação
• Ganhe velocidade e agilidade para aproveitar novas
oportunidades

Gerenciamento do deal

Monitoramento de portfólio

Aquisição de deal e originação

Relatório de empresa de portfólio

• Encontre deals qualificados que combinam com sua
estratégia de investimento

• Organize informações da empresa de portfólio em um
único lugar

• Conecte-se com a maior rede de aquisição de deals

• Controle o acesso a informações sensíveis

Gerenciamento do deal

Saídas de empresa de portfólio

• Acompanhe o fluxo do seu deal
• Acesse relatórios sobre informações de KPIs e
metadados do deal

Marketing do deal
• Utilize poderosas ferramentas de marketing para deals
• Controle documentos e garanta sua entrega

• Prepare-se para uma saída – organize e estruture dados
antes do deal ganhar vida
• Colabore em documentos com sua equipe, empresas de
portfólio e consultores

Integração pós-fusão (PMI)

Due diligence

• Organize informações para a equipe de PMI

• Adote o data room virtual mais utilizado pela indústria
para execução de deals

• Minimize o risco de perda de informações

• Capture rapidamente informações de empresas-alvo de
forma segura e eficiente

“

Nosso senso do valor que recebemos da Intralinks tornou-se mais profundo
na última década, sem dúvida. O ambiente regulatório passou por mudanças drásticas
e nosso negócio cresceu consideravelmente. A Intralinks nos possibilitou manter o
ritmo, crescendo conosco em funcionalidade e escalabilidade conforme crescemos.
– Adam Weinstein, diretor administrativo, New Mountain Capital

”

Faça parte da maior comunidade de GPs e LPs na plataforma de alternativos líder
mundial. US$ 1 em cada US$ 2 captados globalmente pelo setor de private equity foi
feito em nossa plataforma por mais de 245.000 LPs de mais de 57.000 organizações.
Veja o que podemos fazer pelo seu negócio. Acesse Intralinks.com/alts
intralinks.com/pt/contato
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