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Durante anos, negociadores foram forçados a
confiar em processos manuais e discrepantes
para executar seus empreendimentos mais
complexos. Assuma o controle do seu processo
com o Datasite Acquire, a primeira plataforma
de gerenciamento de transações desenvolvida
especialmente para você. Crie um processo
centralizado e reproduzível no conforto do
seu próprio VDR. Tome melhores decisões, de
maneira mais rápida.

Assuma o controle de sua análise
Esteja você buscando uma aquisição individual, roll-up ou outra oportunidade de investimento, é provável que você nunca
tenha trabalhado em um data room construído apenas para o buy-side. Aprimore seu processo com o Datasite Acquire e
experimente benefícios imediatos.

Uploads do vendedor

Classifique rápido

Economize horas de mapeamento do checklist, com o
vendedor organizando os documentos diretamente em seu
próprio índice no VDR. Ou conecte-se diretamente ao data
room do vendedor na plataforma da Datasite. Os novos
recursos de permissão garantem que os vendedores
vejam apenas o que você deseja que eles vejam.

Pare de caçar e clicar. Conte com a categorização
automática habilitada para IA, visualizações
e tradução de documentos no aplicativo para
classificar as informações rapidamente. Não
perca nada com a pesquisa OCR detalhada até
o nível do caractere.

A experiência da Datasite

Supervisão instantânea

Os compradores também precisam de apoio. Conte
com o serviço 24/7/365 via chat online, e-mail ou
telefone. Nossos especialistas em Datasite Acquire
irão configurar seu projeto, fornecer treinamento e
auxiliar nas tarefas do dia-a-dia.

Com equipes internas a 50 ou mais pessoas, a
visibilidade do progresso do seu negócio pode
ser confusa na melhor das hipóteses. Use nosso
Dashboard para ver onde você está com todos os
seus fluxos de trabalho em tempo real.

Incorpore seus Trackers
Simplifique sua vida consolidando seus checklists diretamente no Datasite Acquire. Rastreadores combinam a
flexibilidade das listas com análise em tempo real e tecnologia de VDR. Assim, você pode centralizar suas tarefas
em um só lugar e automatizar as atualizações do fluxo de trabalho.

Atualizações em tempo real

Permissões individuais

Elimine os check-ins manuais. Saiba o progresso
dos vários fluxos de trabalho instantaneamente
em nosso dashboard. Classifique por status e
prioridade. Receba um relatório personalizado
em sua caixa de e-mails.

Mantenha os vendedores e os fluxos de trabalho internos
sob controle conforme a necessidade. Restrinja o acesso
a um Tracker inteiro ou individualmente. Garanta que
usuários específicos ou fluxos de trabalho inteiros
acessem apenas o que você deseja que eles vejam.

Carregar e duplicar

Controle intuitivo

Por que mexer com sucesso? Carregue sua planilha
do Excel existente para começar ou use um de nossos
modelos. Adicione links diretos, faça perguntas,
escreva notas. Copie vários Trackers para diferentes
projetos ou escolha os que deseja mover.

Sem soluções complicadas. Alterne entre vários
Trackers sem esforço. Insira novas linhas e colunas
quando e onde precisar. Reorganize, renomeie ou
reaproveite as colunas com a facilidade da barra
lateral. Filtre para ver o que você precisa.

Colabore no data room
Com tantas equipes de revisão para gerenciar, as comunicações por e-mail, Excel e qualquer outra coisa podem rapidamente sair do controle. Pare de perseguir seus fluxos de trabalho e faça com que eles cheguem até você realizando diligências em um local consolidado.

Ferramenta de buscas integradas
Não há mais e-mails de due diligence para decifrar ou pontos para extrair. Faça com que sua equipe
forneça respostas em um template conciso e padronizado. Mantenha sua lista em um só lugar e
acompanhe-a por status e prioridade em seu dashboard.

Comentários documentados
Mantenha os chats da equipe consolidados, acessíveis e seguros. Use @Menções para fazer
anotações sobre materiais subjacentes. Sinalize as principais dependências e riscos diretamente
para obter informações.

Links para tudo
Nunca mais procure por anexos de e-mail. Experimente o prazer das cadeias de comunicação
ininterruptas quando sua equipe atualiza Trackers, cria Buscas e faz @Menções diretamente de
documentos subjacentes.

Perguntas e Respostas incorporadas
Obtenha Perguntas e Respostas diretamente na plataforma. Configure equipes de perguntas e
respostas, categorias de perguntas e fluxos de aprovação de forma rápida e fácil. Crie perguntas
online ou importe do Excel. Em seguida, mantenha-se atualizado em tempo real com o dashboard.
Tudo pronto? Mantenha um registro de todas as suas conversas em um só lugar.

Tome decisões melhores e mais rápido
Os M&A são uma atividade colaborativa. É por isso que projetamos um data room para elevar o desempenho
de todos os participantes. Essas palavras não são somente nossas. Veja o que seus pares estão dizendo:

As Buscas são muito valiosas.
Apoiá-las com documentos
permite que os revisores
obtenham respostas por
conta própria, em vez de fazer
perguntas. Ter as Buscas em
tempo real economiza muito
tempo a cada semana.

Nós amamos os Trackers!
Isso realmente nos ajudou
a consolidar tudo em um só
lugar. Até mesmo nossos
usuários anexam documentos,
facilitando a consulta rápida.

Usar o Datasite Acquire
traduziu-se em uma economia
de tempo de 30 a 40% para
nós, nossas empresas e nossos
vendedores.

Datasite Acquire economizou
para nós e para nossa empresa
quase duas semanas ao
longo de um processo de sete
semanas.
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