
Redação com IA da Intralinks 
Digitalize, revise, edite. E pronto.

“O recurso de Redação 
com IA é superintuitivo 
e fácil de usar”. 

-- Analista de um dos 3 maiores 
bancos de investimento

“A ferramenta de Redação 
com IA da Intralinks 
economizou mais de 50% 
do meu tempo, já que 
ela faz a maior parte do 
trabalho inicial”. 

-- Associado de um dos 5 maiores 
escritórios de consultoria de M&A

A segurança de dados do deal nunca 
foi tão fácil.
O recurso de Redação com IA do VDRProTM simplifica seu 
fluxo de trabalho e protege seus dados mais confidenciais 
– tudo com a ajuda do nosso mecanismo de AI avançado.

Proteja seus dados com um assistente 
de redação inteligente.
A redação de documentos é uma parte fundamental 
na preparação do deal. A exposição não intencional de 
informações de identificação pessoal (PII), cláusulas 
contratuais importantes, nomes de clientes e outros 
dados confidenciais pode prejudicar de forma irreparável 
seu deal e sua reputação. 

A abordagem tradicional de redação é demorada e 
propensa a erros. O software independente pode 
ajudar, mas boa parte dessas ferramentas são manuais, 
comprometendo tempo e despesas consideráveis, mesmo 
quando são terceirizadas. Além disso, manter várias 
versões de um documento pode ser desafiador para o 
fluxo de trabalho e a integridade do VDR.

O recurso de Redação com IA da Intralinks no VDRProTM 

transforma o jeito como você edita documentos 
importantes do deal e leva você para a due diligence mais 
rápido. 

Nosso mecanismo de redação utiliza inteligência artificial 
para identificar elementos de dados comuns, como 
nomes, endereços e outras PIIs. Os usuários podem 
adicionar termos personalizados e, em seguida, iniciar a 
redação em um conjunto de documentos, tudo sem sair 
do VDRProTM. 

Os documentos podem ser organizados para revisão e 
substituir automaticamente o documento de origem, 
uma vez aprovado. À medida que o deal evolui, os 
documentos podem ser facilmente reabertos para 
ajustar os critérios de edição ou revertidos para sua 
forma original – tudo com o clique de um botão.

“A Redação com IA fez a 
maior parte do trabalho 
para mim. Eu só tive que 
revisar e confirmar”.

-- Associado de um dos 5 maiores 
escritórios de consultoria de M&A
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Entre em contato para obter mais informações intralinks.com/pt/contact/sales

A IA funciona em PDFs digitalizados

Adicionar 
documentos

Redigir e 
substituir

Escaneamento 
de IA

Publicar um 
novo documento

Revisar 
documentos

Revise os dados encontrados pela 
IA e complemente usando a função 
de pesquisa ou marcação manual

Adicione documentos e 
pastas à área de Redação

Detecção automática de dados de PII 
(data, nome, endereço, endereço de 
e-mail, número de telefone, nome da 
empresa e outros identificadores)

Pressione um botão para 
redigir todos os elementos 
de dados marcados

Reverta para o 
documento original,  
se desejar

Processo de redação assistido por IA

Economizar tempo: a IA permite uma 
vantagem inicial, economizando dias no 
processo de revisões totalmente manuais ou 
terceirizações caras

Aumentar a segurança: centralize o processo 
de revisão de documentos no VDRProTM, 
eliminando lacunas em seu fluxo de trabalho

Reduzir riscos: diminua a probabilidade 
de você compartilhar acidentalmente 
informações de documentos confidenciais

Aumentar a produtividade: conceda permissões, 
compartilhe documentos sem dificuldades e 
reverta facilmente para versões não editadas, 
quando necessário

Recuperar o controle: a integração com o 
VDRProTM dá a você controle sobre a seleção, 
revisão e aprovação de documentos 

Garantir a conformidade: organize 
documentos para revisão e aprovação antes 
de publicar no data room

Use a Redação com IA da Intralinks para:
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