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Registre as gravações dos seus vídeos em um  
VDR da Intralinks – com apenas alguns cliques

Integração do Zoom para SS&C Intralinks

O ambiente de trabalho remoto se tornou o novo 
normal nas organizações. Como resultado, os 
profissionais de M&A estão cada vez mais utilizando 
o vídeo para aprimorar seus processos de due 
diligence e estão buscando ferramentas de suporte 
para compartilhar esses arquivos com segurança.

Os operadores de deals de M&A foram significativamente 
impactados por esse novo ambiente, já que muitas de suas 
reuniões normalmente conduzidas durante o processo de 
avaliação e execução do deal exigem sua presença física. 
Os vendedores sabem que nem todas as informações de 
due diligence podem ser comunicadas por meio de arquivos 
estáticos – e como a interação pessoal não é mais uma 
opção para muitos, as equipes dos deals estão começando 
a utilizar o vídeo com mais intensidade para ampliar seus 
processos tradicionais de due diligence. 

Reuniões tradicionais, como apresentações de 
gerenciamento e visitas ao local, agora são conduzidas 
inteiramente em plataformas de videoconferência como 
Zoom; mas conduzir sessões individuais para cada 
potencial comprador pode ser um exercício demorado e 
pode interromper o cronograma do deal. Para distribuir 
esses ativos de vídeo em escala – e de forma segura – os 
vendedores e seus consultores precisam de uma plataforma 
segura onde o acesso possa ser controlado e monitorado.

A Intralinks agora oferece integração direta com o Zoom. 

Com a mais nova integração direta da Intralinks com o Zoom, 
você não terá dificuldade para fazer uploads de vídeos 
como tours pelas instalações, revisões operacionais de due 
diligence, apresentações de gerenciamento e P&R com as 
principais partes interessadas no seu VDR em questão de 
segundos – tudo dentro do seu data room.

Graças a plataformas virtuais como Zoom e Intralinks, as 
equipes de deal estão se adaptando ao processo de due 
diligence remoto e estão encontrando soluções criativas para 
manter os deals em movimento neste clima em evolução.

O já acelerado ambiente 
de operação de deals está 
mudando rapidamente. 

Descubra como a Intralinks pode fornecer 
recursos para potencializar a due diligence 
remota. 
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