
   contact@ethosdata.com	 	 						Simplifique	sua	transação	 	 	 www.ethosdata.com
  

Estudo de caso:
Dataroom virtual para grande banco hipotecario

Histórico do cliente
Um dos maiores bancos hipotecários europeus, 
assessorado por um banco de investimento 
global líder, em busca de potenciais investidores / 
compradores para suas hipotecas e imóveis.

Objetivo do negócio
Organizar, configurar e lançar uma dataroom muito 
grande com informações de portfólio de hipotecas 
em menos de 48 horas.

Desafio
1. Um volumen alto de informações com mais 

de un milhão de páginas/ 20 GB de 
informações altamente confidenciais sobre 
hipotecas.

2.  O data room precisava ser configurada em 
48 horas. Outros fornecedores deram ao 
cliente um prazo de entrega de 1 semana / 
10 dias.

3. O tempo não permitia envio dos datos para 
EthosData.

4. O Coordenador de Negócio do Projeto 
voou para a sede do cliente com menos de 
3 horas de antecedência para coletar dados 
e levar diretamente para o data center.

5. Formamos uma equipe dedicada de 
coordenadores de negócios com 
flexibilidade para trabalhar durante a noite 
e fins de semana para fazer o upload dos 
dados no curto período de tempo.

6. Isso incluiu membros de nossa equipe 
global para garantir que sempre houvesse 
um profissional para atender às solicitações 
do cliente, independentemente do dia ou 
hora.

Benefícios
1 - O dataroom foi lançado  em menos de 48 

horas após o início.
2.- O cliente conseguiu iniciar o processo 

em tiempo recorde conforme desejado, 
compartilhando informações com licitantes 
em potencial em um estágio muito inicial.

3- O Fast track permitiu ao cliente explorar 
o interesse com um grupo mais amplo de 
investidores potenciais.

4- A ferramenta de auditoria EthosData 
forneceu informações essenciais de 
inteligência de negócios para ajudar a 
entender o interesse do licitante period.

5- Uma  equipe dedicada de coordenadores de 
negócios permitiu que o cliente e o consultor 
se concentrassem na maximização do valor, 
não nos documentos.

A EthosData fornece salas de dados virtuais 
e servicios de compartilhamento de arquivos 
confidenciais, permitindo que as organizações 
compartilhem informações confidenciais de 
forma segura e eficiente.  Nossa premiada 
plataforma de VDR facilita o trabalho de 
empresas, banqueiros, advogados e outras 
instituições; e nossa equipe dedicada de 
coordenadores de negócios economiza tempo. 
Fundada en 2007, mais de 100.000 usuários 
se envolveram com a plataforma em negócios 
bem-sucedidos no valor de mais de US $ 1 
trilhão.

O uso de um data room virtual permite gerenciar com segurança toda la documentação do negócio 
e focar na execução de sua transação.

Para mais informações, por favor contacte-nos.


