
Obtenha agora visões claras, rápidas e valiosas sobre o 
engajamento dos participantes de negócios e gaste seu tempo 
com sabedoria.

Informações precisas sobre o interesse 
do comprador – e rápido.
Monitorando como e quando os compradores estão interagindo 
com seu conteúdo durante a due diligence é absolutamente 
crucial para decidir como alocar seu tempo.

O novo Painel de Controle de Insights de Data Room da 
Intralinks mostra a atividade acionável do seu comprador – em 
um painel gráfico intuitivo de fácil leitura.

Agora você pode medir, analisar e interpretar rapidamente 
uma grande quantidade de dados de uso para obter uma 
imagem mais nítida de suas partes mais ativas, permitindo 
que você gaste seu tempo de forma mais produtiva e ofereça 
perspectivas exclusivas ao seus clientes.

E com nosso aplicativo para dispositivos móveis repleto de 
recursos, você sempre terá esses dados vitais acessíveis e ao 
alcance dos seus dedos, não importa onde esteja.

O que tem de novo no seu painel de 
controle?
Avalie o interesse do comprador com ferramentas inteligentes 
que fornecem dados e insights significativos sobre os usuários:

• Meça uma seção transversal de logins únicos do 

VDR e documentos acessados por grupos e usuários 

individuais 

• Determine os documentos mais acessados

• Pesquise por vários parâmetros de período de tempo

• Acesse a atividade do comprador continuamente em 

seu smartphone ou tablet

• Classifique os grupos de compradores com 

nosso cálculo da atividade do comprador com 

base nos logins e documentos visualizados – uma 

exclusividade da Intralinks

• Exporte descobertas para o Excel®, para 

compartilhamento e arquivamento fácil

Avalie o envolvimento do comprador  
em um piscar de olhos.  
Novo Painel de Controle de Insights  
de Data Room da Intralinks
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Insights granulares de data room.
Identifique rapidamente os compradores mais engajados e veja o que está impulsionando o interesse de cada comprador.

Usuários mais ativos.
Compradores classificados por nível de atividade.

Possibilidade de vários dispositivos.
Acesse dados de usuários e atividades na web a 
qualquer hora, em qualquer lugar.

Inclui:
• Nome de usuário
• Organização
• Cargo
• E-mail

Recursos:
• Classificação geral 
• Compartilhamento da 

atividade de grupos de 
compradores em geral

• Maioria dos usuários 
ativos e principais 
documentos acessados 
dentro do data room 
(em cada grupo)

Estamos ansiosos pelo seu 
próximo deal.
 
Nosso novo painel de controle representa o 
próximo passo em nossa evolução – e um salto na 
produtividade da operação de deals. Fornecer insights 
de comprador significativos e acionáveis que levem a 
melhores resultados nos deals é apenas um exemplo 
do nosso compromisso com você, nosso cliente, em 
permanecer líder em inovação na indústria e o seu 
melhor parceiro em tecnologia financeira. 

Conheça o novo Painel de Controle de 
Insights de Data Room da Intralinks
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