
Trabalhando em um deal?  
Deixe ele mais seguro, simples e inteligente
com o novo Data Room Virtual da Intralinks
O data room mais rápido e popular do mundo agora possui 
recursos inovadores que adicionam velocidade e valor a cada fase 
do ciclo de vida do seu deal.

Nós começamos tudo isso. Mas nunca  
paramos de melhorar.
Como pioneiros em data room virtual para transações seguras e de 
alto valor, sabemos como conectar e transformar o ecossistema de 
operação de deals e aprimorar os processos compartilhados em todo 
o ciclo de vida do deal. É isso o que fazemos. Na verdade, isso é tudo o 
que fazemos. 

O mercado mudou. Deals precisam ser feitos de forma melhor e 
mais rápida. Então nós voltamos ao trabalho. De volta à ideia básica 
que começou tudo isso: tornar mais fácil para os profissionais de 
operação de deals se sentirem absolutamente confiantes em sua 
tecnologia, para que possam focar no deal em si.

Então, o que há de novo?
Esta nova versão do Data Room Virtual da Intralinks apresenta uma 
série de recursos novos e aprimorados projetados para aumentar a 
produtividade da operação de deals.

• M&A Workflow™ – Aprovação de documento em uma etapa e publicação 
automatizada reduz o risco, economiza tempo e acelera a preparação do deal

• Painel de Insights – Monitore e analise facilmente as atividades de grupos, usuários 
e documentos no seu data room para ajudar a avaliar o engajamento 

• Relatórios detalhados – Obtenha insights sobre a atividade do data room e o acesso 
a documentos, dando a você o poder de tomar decisões baseadas em dados

• Visualização como outro usuário – Veja os documentos do data room exatamente 
como eles aparecem para participantes convidados, para segurança adicional

• Navegação de usuário amplamente melhorada – Uma nova interface intuitiva que 
responde tão rápido quanto você a decisões inesperadas de operações de deals 
– agora com a possibilidade de multitarefas entre data rooms para uma eficiência 
sem igual

• VDR da Intralinks atualizado para dispositivos móveis – Acesse a qualquer momento 
e em qualquer lugar os principais recursos e insights do data room – nunca perca o 
controle de seus compradores mais interessados, mesmo quando estiver fora do 
escritório 

• Convite de usuário aprimorado – Um processo elegante e simplificado para 
adicionar usuários ao seu data room

• Configuração mais rápida do data room – Recurso avançado de arrastar e soltar 
que permite fazer o upload de estruturas inteiras de pastas e documentos para um 
VDR a partir da área de trabalho
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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 um.

Aplicativo Intralinks para dispositivos móveis
Acesse seus data rooms de qualquer lugar e a qualquer momento em dispositivos iOS e Android para executar tarefas comuns de data 
room, como revisar documentos e gerenciar permissões.

Nosso objetivo é ajudar você a atingir o seu.
Estamos continuamente adicionando novos recursos à plataforma 
Intralinks para ajudar você a preparar seus data rooms com mais 
agilidade e a executá-los melhor. Nossa equipe não cansa de 
trabalhar para tornar as ferramentas de operação de deals mais 

intuitivas e as tecnologias mais transparentes, além de automatizar 
tarefas demoradas que podem tirar você do foco de fazer os melhores 
deals, sempre. Saiba mais sobre o nosso recém-lançado recurso 
M&A Workflow™, que simplifica as aprovações de terceiros, e outras 
ferramentas novas da Intralinks para acelerar os deals.

M & A  W O R K F L O W  D A  I N T R A L I N K S
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