
Seu checklist de data room
O M&A requer uma plataforma confiável para fazer a due diligence, com as ferramentas e capacidades que antecipam qualquer dificuldade 
que os players possam enfrentar. Certifique-se de que seu data room pode ajudá-lo a executar sua due diligence com segurança, eficiência e 
sucesso. Nosso Checklist te ajudará escolher o data room certo para o seu deal.

O SEU DATA ROOM...  SEU DATA 
ROOM DATASITE

Tecnologia

Permite que você lance seu projeto em minutos ao invés de horas?

Realiza o upload de documentos de forma rápida e fácil usando o  
recurso de arrastar e soltar?

Dá permissões para usuários com apenas alguns cliques?

Permite que usuários autorizados enviem arquivos por e-mail  
diretamente para o projeto?
Suporta a categorização, indexação e busca de documentos em  
diferentes idiomas e tipos de arquivo?

Gerencia processos complexos de P&R a partir de um único dashboard?

Oferece redaction automática e integrada para textos e imagens?

Captura inteligência acionável com análises personalizadas?

Suporta um aplicativo móvel que inclui P&R?

Oferece tradução de documentos para vários idiomas?

O SEU DATA ROOM...  SEU DATA 
ROOM DATASITE

Segurança
Possui segurança integrada em todos os níveis: plataforma,  
processos e pessoas?
Possui certificação ISO 27001, ISO 27017 e 27018; SSAE 16 SOC2 
Atestado Tipo 2; um fornecedor de infra-estrutura que é compatível 
com SOC 2 Tipo II e certificado pela FedRAMP; e é compatível com 
GDPR, CCPA e LGPD?
Fornece uma segurança de documentos granular e uma trilha de  
auditoria robusta até o nível da página?

Tem equipe e plano de resposta à violação de segurança?

Fornece ferramentas para criptografar/anonimizar dados pessoais?

Serviços

Fornece suporte 24/7/365 por telefone, e-mail e chat?

Tem especialistas em todo o mundo que falam idiomas variados?

O ajuda em todas as etapas de seu negócio, desde a iniciação até o 
lançamento e o fechamento?
Atua como uma extensão para sua equipe de negócios, ajudando-a 
nas tarefas administrativas e muito mais?
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Tecnologia  
poderosa
Potencialize seu deal com a Datasite. 
Desde redaction automatizada ao Q&A 
simplificado. De análises esclarecedoras 
a relatórios de marca. Nossas ferramentas 
mantêm seu deal em movimento.

 Inbox do projeto

 IA para redaction

 Categorização inteligente e visualização 
de documentos

 Tradução de documentos

 Alertas de pesquisa

Segurança  
reforçada
Proteja seus dados com a Datasite. Seja o 
acesso do usuário, dados em repouso ou 
em trânsito, nós o protegemos.

 Certificação ISO 27001, ISO 27017 e 
27018, e certificação SSAE 16 SOC2 
Tipo 2.

 A segurança do Microsoft Azure 
proporciona conforto extra

 Compatível com GDPR, CCPA e LGPD

 Investimento contínuo em processos de 
privacidade e segurança

Serviço  
inigualável
Apoie seu deal com a Datasite. Em 
qualquer lugar do mundo. A qualquer 
hora, todos os dias e em até 20 idiomas. 
O que você precisar, pode ter certeza de 
que nunca o deixaremos sem assistência.

 Disponível 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, 365 dias por ano.

 4,5/5 pontos de experiência de  
atendimento ao cliente

 Fechamento rápido do projeto, com 
arquivo de dados produzido em 24 horas

 Suporte especializado e imediato por 
telefone, e-mail e chat

Experiência  
inigualável
Você está em boa companhia quando 
confia  seu próximo deal à Datasite. Somos 
parte integrante da indústria de M&A há 
décadas. Essa é a experiência global e local 
que podemos compartilhar para ajudá-lo a 
fechar negócios mais rapidamente.

 Mais de 50 anos de experiência global 
e expertise local

 10.000 data rooms criados 
anualmente

 Mais de 800 especialistas em data 
rooms à disposição

 Mais de 20 escritórios em todo o mundo


