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ESTUDO DE CASO DO CLIENTE

as comunicações são criptografadas pelo 
sistema. Atingindo a Conformidade A 
segurança não era o único requisito crítico 
para a OakNorth. Eles também precisavam 
encontrar uma solução compatível com a 
lei britânica de proteção de dados. Para 
conseguir isso, a solução da EthosData 
estabeleceu administradores de projeto 
como proprietários dos documentos e 
garantiu que todos os dados da OakNorth 
fossem armazenados no Reino Unido. Os 
administradores do projeto têm controle 
de acesso completo e podem revogar o 
acesso automaticamente, se necessário. 

A infraestrutura e os processos do Data 
Room Virtual seguem os mais altos padrões 
de proteção de dados dentro da estrutura 
legislativa britânica.

“... simples de usar e nos dá tranquilidade 
poder compartilhar informações 
confidenciais tanto internamente quanto 
com investidores em potencial.” Joel 
Perlman Cofundador e Diretor de Estratégia 
(CSO) do OakNorth.

O desafio
Como o primeiro banco do Reino Unido 
a hospedar seus principais sistemas 
totalmente na nuvem, o  OakNorth 
precisava de um método seguro, 
simples e compatível de compartilhar 
informações confidenciais com sua equipe, 
gerenciamento e membros do conselho. 
O desafio do banco era encontrar uma 
solução que atendesse a quatro critérios 
principais:

1 - A solução deve ser controlada e 
gerenciada na sede da OakNorth em 
Londres.

O OakNorth Bank, com sede em Londres, 
usa Data Room Virtual da EthosData para 
comunicação segura.

OakNorth Bank é uma instituição britânica 
especializada em soluções financeiras e 
de empréstimos para pequenas e médias 
empresas (PMEs) e start-ups. L a n ç a d o 
em setembro de 2015 para fornecer 
soluções de financiamento e empréstimo 
para PMEs e empreendedores britânicos, 
a OakNorth se tornou um divisor de águas 
no setor de banco de varejo. O banco já 
ajudou grandes nomes como LEON, The 
Collective, Notes e Brasserie Bar & Co.

“A segurança da informação é um fator 
chave para o OakNorth Bank e, felizmente, 
a EthosData compartilhou das mesmas 
preocupações.” Gaurav Sehgal Vice-
presidente da OakNorth.

Um ambiente seguro
“A segurança da informação é um fator 
chave para o OakNorth Bank”, diz Gaurav 
Sehgal, vice-presidente da OakNorth, “e 
felizmente o EthosData compartilhou das 
mesmas preocupações. Um ambiente 
seguro é fundamental para eles também, 
e eles mostraram seu compromisso com 
isso colocando-o na frente e no centro do 
projeto. ”

A EthosData protege e assegura os 
dados do OakNorth Bank 24 horas por 
dia. Os administradores do projeto 
controlam remotamente o acesso e 
todas as atividades são rastreadas e 
registradas. Os administradores podem 
identificar os usuários que acessam as 
informações a qualquer momento, e todas 
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2-  As informações precisam ser 
armazenadas com segurança e 
protegidas o tempo todo, estando 
sempre disponíveis.

3- Os administradores do projeto 
deveriam estar no controle do acesso e 
serem capazes de rastrear todas as 
atividades.

4- Conformidade com os requisitos da lei 
britânica de proteção de dados.

A solução escolhida pela OakNorth 
precisava oferecer criptografia de nível de 
banco com permissões granulares, apoiada 
por trilhas de auditoria detalhadas e 
relatórios de atividades. Ao mesmo tempo, 
eles queriam fornecer uma experiência 
perfeita para seus usuários.

A solução
A plataforma de dataroom virtual líder 
da EthosData resolveu o problema 
do OakNorth Bank, fornecendo uma 
plataforma segura para armazenar e 
compartilhar informações.

Como funciona
A plataforma de dados virtual fornece um 
método rápido e fácil de compartilhar 
informações entre usuários em todo o 
mundo. A plataforma está disponível 
24 horas por dia, 7 dias por semana e 
acessível a partir de qualquer dispositivo, 
o que permite uma distribuição perfeita 
de informações e comunicação entre os 
membros.

O resultado
A escolha da plataforma de dataroom virtual 
da EthosData permitiu que o OakNorth 
Bank armazenasse e compartilhasse com 
sucesso informações tanto internamente 
quanto com seus membros do conselho.

A melhor escolha
“A plataforma EthosData foi a escolha certa 
para o OakNorth Bank”, disse Joel Perlman, 
cofundador e diretor de estratégia 
(CSO) da OakNorth. “Achamos o sistema 
simples de usar e nos dá tranquilidade 
para poder compartilhar informações 
confidenciais tanto internamente quanto 
com investidores em potencial. Isso nos 
permite continuar crescendo e ajudar 
nossos clientes a atingir seus objetivos. ”

Rishi Khosla (co-fundador e CEO da 
OakNorth) também deu uma palavra final 
sobre a equipe EthosData: “Ter uma equipe 
dedicada disponível 24 horas por dia, 7 
dias por semana para fornecer serviço é 
certamente uma vantagem”, diz ele.

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 a documentação do negócio 
e focar na execução de sua transação.

Para mais informações, por favor contacte-nos.


