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iDeals Solutions – uma fornecedora
confiável de fluxo de trabalho
seguro de dados corporativos
iDeals é um fornecedor global de
tecnologia inovadora de soluções de
colaboração em ambientes para dentro e
fora do firewall.
Nós fornecemos soluções para companhias
pertencentes a Fortune 500 e blue chip para
compartilhamento de conteúdo e colaboração
de forma segura – a qualquer hora, de qualquer
forma.
Hoje nós apoiamos soluções de
colaboração estratégicas para uma ampla
gama de setores, incluindo serviços
financeiros, ciências da vida, tecnologia
e manufatura. Mais de meio milhão de
profissionais usam as nossas soluções
para apoiar e executar fusões e aquisições,
desde a preparação de documentos préacordo até a integração após a fusão.
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profissionais de
desenvolvimento
de software

usuários no mundo todo
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continentes
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Nossos Serviços
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dealmakers (negociadores)_______ 2

O gerenciamento e preparação de transações, projetos e
comunicações estratégicas podem ser desafiadores.

iDeals Virtual Board Room (sala de
conferências virtual)_____________ 3

Quer seja lidar com uma série de projetos ao mesmo
tempo ou com várias partes interessadas, iDeals Solutions
ajuda a gerenciar as comunicações do negócio e do
projeto de forma segura e profissional, impedindo o
acesso não autorizado a dados confidenciais, oferecendo
simultaneamente acesso e distribuição de documentos
eficientemente.

Repositório iDeals para
armazenamento seguro de
documentos corporativos________ 4

Você pode até mesmo enviar arquivos eletrônicos através do
Microsoft Outlook ou do Lotus Notes de forma segura com
acessos granulares utilizando o módulo iDeals MyShare.

Conformidade Regulatória iDeals__ 6

Mesmo se os seus planos mudarem, seus documentos e
dados estarão sempre no lugar certo, até mesmo no seu
desktop ou rede. E com o iDeals Sync suas informações
serão sempre organizadas e sincronizadas.

iDeals Share para intercâmbio
seguro de dados entre empresas e
indivíduos_______________________ 4

Preparação de documentos para o
mercado transacional____________ 6
iDeals.net para networking
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Serviços iDeals

iDeals Virtual
Data Room
As soluções iDeals Virtual Data Room fornecem
aos usuários um meio altamente controlado de
compartilhamento de conteúdo confidencial ou
regulamentado com equipes internas e terceiros
fora da empresa. As soluções iDeals Virtual Data
Room são altamente configuráveis, fáceis de
integrar com outras soluções corporativas, e
utilizam metodologias sofisticadas de segurança
para impedir violações indesejadas de dados.
Suporta gerenciamento de conteúdo, workflow,
colaboração e análises estatísticas – tudo em um
ambiente altamente seguro. Além disso, inclui
a capacidade de monitorar e controlar a forma
como esse conteúdo é intercambiado.
“Nós usamos o iDeals VDR em alguns de
nossos projetos, e a nossa impressão é de
que não há pontos fracos, mas existem áreas
fortes. Permita-nos fornecer uma lista rápida:
[[

Segurança – “nível militar” é o termo
que nós gostamos de usar

[[

Capacidade SaaS / Múltiplos
Navegadores – elimina um problema
comum

[[

Localização da Interface do Usuário –
melhor do setor

[[

Capacidade de Excel ampliada – muito
à frente da concorrência

[[

Simplicidade da funcionalidade de
perguntas e respostas – a melhor do
setor

Podemos levar a plataforma iDeals para os
nossos melhores amigos do mercado de
capitais com a confiança de que suas equipes
de negociações terão uma experiência melhor
do que com as plataformas concorrentes.”
VP de F&A, IBD, Morgan Stanley
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VISUALIZAÇÃO DE DADOS
EM QUALQUER NAVEGADOR,
QUALQUER DISPOSITIVO,
INCLUINDO iPAD E iPHONE

[[ Login

com dupla autenticação por senha e
mensagem de texto para o celular

[[ Restrição

de acesso do grupo por nível,
data e endereço IP

[[ Conversão

automática da maioria dos
formatos para formatos PDF seguro e
Excel

[[ Reconhecimento

ótico de caracteres e
pesquisa completa do texto em todos os
documentos

[[ Visualizar

documentos protegidos no seu
formato nativo sem plug-ins

[[ Mudar

valores das células e recalcular
fórmulas online em um visualizador Excel
seguro

[[ Uso

de Clientes de sincronização para
Windows e Mac para fazer upload e
download de documentos

Serviços iDeals

iDeals Virtual
Board Room
A sala de Conferência Virtual iDeals facilita
e melhora a colaboração entre diretores,
agentes fiduciários, conselheiros, diretores
executivos e equipes de gestão pela
condução do planejamento estratégico,
governança corporativa e execução.

[[ Possibilidade

de confirmar se os parceiros
e clientes receberam arquivos com
monitoramento e alertas

Com a mesma tecnologia Virtual Data Room
que nós usamos para os nossos serviços
de M&A (Fusões e Aquisições), você
tem tranquilidade em relação à completa
segurança, recuperação de negócios e
controle sobre o acesso aos documentos –
até mesmo permitindo que grupos da
empresa gerenciem o acesso e geração de
relatórios em separado.

[[ Acesso

a relatórios administrativos e de
conformidade com uma trilha completa de
auditoria de todas as atividades na sala de
dados

[[ Recursos

de controle de visualização,
download e impressão com gestão de
direitos digitais

“Nós experimentamos o melhor serviço
que poderíamos ter recebido. O sistema
é ótimo e sua equipe é muito prestativa.
Vamos definitivamente escolher a iDeals
para futuros negócios.”
Beijing Elite
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iDeals
Repository
Para operar com agilidade no ambiente de
negócios global atual, você precisa de uma
solução para manter o conteúdo corporativo
seguro mas acessível, independentemente
da localização, idioma ou dispositivo. Você
também precisa de uma solução que permita
que o conteúdo crítico de todo o negócio
seja organizado e gerido de um repositório
centralizado onde todas as pessoas,
processos e políticas podem ser gerenciados
de forma eficiente e efetiva.

Serviços iDeals

iDeals MyShare
Quando você compartilha
arquivos além do firewall
corporativo diretamente
a partir do seu e-mail
ou com serviços de
compartilhamento de
arquivos de uso massificado,
corre o risco de expor sua
empresa a uma violação de
dados. Com iDeals MyShare
você sempre mantém o
controle dos seus arquivos
confidenciais e propriedade
intelectual com uma
plataforma simples e fácil de
usar que fornece completa
segurança de informações.
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INTEGRAÇÃO
COM O OUTLOOK

SINCRONIZAÇÃO
ENTRE SUA PASTA
LOCAL E NA
NUVEM (MYSHARE)

[[ Organizar,

pesquisar, recuperar e visualizar
conteúdo facilmente por interface web ou
por dispositivo móvel

[[ Proteger

documentos restringindo a
impressão, encaminhamento e gravação do
documento, assim como utilizar marca d´água.

[[ Relatórios

de acesso detalhados garantem
que todas as ações no conteúdo sejam
registradas e uma trilha de auditoria
completa esteja disponível para os relatórios
de conformidade e suporte a litígios

[[ Sincronizar

conteúdo com sistemas
de gestão de conteúdo existentes e
plataformas de colaboração com recursos
de integração abrangentes

[[ Integração

com
aplicativos de e-mail (por
exemplo, plug-ins para
o Microsoft Outlook e
Lotus Notes)

[[ Recurso

[[ Capacidade

[[ Sincronização

[[ Visualizador

[[ Capacidade

de iDeals
Cloud e desktops
ou armazenamento
corporativo de arquivos

para evitar
que os destinatários
imprimam, salvem ou
encaminhem os seus
arquivos
com
restrição de área

[[ Detector

[[ Monitoramento

[[ Acesso

[[ Suporte

até 2GB

a arquivos de

[[ Marcas

de rastrear
quem está acessando os
seus arquivos e quando

de captura de

tela
seguro a partir
de dispositivos móveis

de definir
datas de expiração
em arquivos e revogar
o acesso a qualquer
momento

d’água dinâmicas

da
atividade do remetente e
do destinatário

[[ Documentos

protegidos
com um código SMS a
cada uso.
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Conformidade com
a Regulamentação

Gerenciar os requisitos e submissões
regulatórias à SEC é mais desafiador do
que nunca. XBRL é agora obrigatório.
As regras, requisitos e práticas da SEC
estão evoluindo – e a divulgação é
mais complicada e os cronogramas são
acelerados.O processo é mais complexo,
tornado maior o potencial de erros.

Os nossos recursos de conformidade de ponta a ponta tornam tudo mais fácil para você. Nós
nos concentramos na mecânica, para que você possa concentrar-se nos temas e conteúdos –
cumprir todos os requerimentos obrigatórios da SEC com facilidade e previsibilidade.
[[ Manter

a conformidade com as
regulamentações do setor e mandatos
de privacidade

[[ Gerar

registros completos de conformidade

[[ Arquivamento

de informações para litígios
e e-discovery (investigação eletrônica)

Serviços iDeals

Preparação de
documentos
para mercado
transacional

Os mercados transacionais são complicados,
e efetuar um negócio pode ser um desafio. Se
você está trabalhando em uma oferta pública
inicial, uma fusão, um processo de falência ou de
reestruturação, ou uma transação de aquisição
alavancada, você vai precisar de ajuda. Nós nos
preocupamos com a documentação, de modo
que você não precise se preocupar com isso.

Desde o primeiro projeto até a distribuição final, nossa equipe de gestão negócio mantém
sua transação em movimento suave e eficiente – através da coordenação pró-ativa, constante
comunicação e prestação de serviços de classe mundial:
[[ Equipes

experientes
compreendem e se
concentram no que você
precisa para preparar,
conduzir e concluir o
negócio
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[[ Gestores

de negociação
cooperativos entregam
resultados de alta
qualidade, superando as
expectativas e agilizando
o processo

[[ Equipes

dedicadas
tornam-se uma
extensão da sua
própria – antecipando
proativamente as suas
necessidades

Serviços iDeals

iDeals.Net
iDeals.Net é uma plataforma segura para negociadores. Ela conecta
banqueiros, investidores e empresários em torno das grandes
operações de M&A (Fusões e Aquisições). A iDeals.Net tem as
seguintes características exclusivas:
[[ Um

novo serviço gratuito para negociadores e investidores

[[ Dirigida

a compradores, vendedores e negociadores

[[ Interface

intuitiva e segura

[[ Ecossistema

social: perfil completo, conexões, setores, perfil da
transação – tudo para encontrar uma contraparte ou um acordo

[[ Visualização

online e controle total de documentos confidenciais
da transação, tais como teasers, memorandos informativos e NDA
(Acordos de confidencialidade)

[[ Acesso,
[[ Fácil

controle e comunicação em tempo real

acesso via LinkedIn

Para mais informações visite WWW.IDEALS.NET
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iDeals para laboratórios de P&D
Nossa equipe interna de P&D mantém
sempre a nossa tecnologia um passo à frente
dos mais recentes padrões do setor. Nossos
esforços para inovar são incomparáveis no
negócio de comunicações financeiras.
Orgulhamo-nos de oferecer aos nossos
clientes a confiança de que podemos nos
adaptar a qualquer desafio ou necessidade
técnica. Atender às necessidades e exigências
dos clientes é fundamental, e uma das
principais metas de investimento em P&D.

Atendimento
global suporte
ao cliente
Nossa equipe de suporte a clientes de
classe mundial está disponível 24/7/365.
Um gerente de projeto dedicado seria
designado para seu projeto e estará
familiarizado com suas necessidades
e desafios, proporcionando a experiência
de um parceiro confiável no apoio a seu
processo.
Nós levamos o suporte tão a sério que
não só cumprimos com as normas ISO,
mas também temos um ambiente de
trabalho líder no setor, especificamente
projetado e altamente seguro, que é mais
comumente visto em centros de dados
de alta segurança.
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Somos pioneiros em inovações tecnológicas
para SaaS; o visualizador seguro de documentos
multiformato online iDeals é compatível com
mais de 20 formatos, incluindo o Microsoft
Excel (permitindo aos usuários editar valores
de célula e recalcular as fórmulas), streaming de
vídeo, um visualizador de documentos de “área
restrita” que oferece proteção contra captura
por câmera, integração com clientes de e-mail,
e um visualizador de documentos seguro
para dispositivos móveis, incluindo clientes
de sincronização do iPad, Windows e Mac.
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3000
8 min
atendimento
ao cliente em

idiomas

solicitações
de clientes
por mês

tempo médio
de resolução
de

expediente

24/7/365

Uma lista selecionada
de clientes
EMPRESAS
JURÍDICAS E
DE AUDITORIA
Akin Gump
Allen & Overy
Baker & McKenzie
BDO
Debevoise & Plimpton
Deloitte
EY
Freshfields
KPMG
Linkaters
PwC

FINANÇAS

Deutsche Bank
Halk Yatirym
Home Credit Bank
Landsbankinn
MP Bank
Nomos Bank
Otkritie Financial Corporation
Renaissance Capital
Renaissance Credit
Sberbank
Societe General Group
Soglasie Insurance Company
UniCredit Bank
VTB

TRANSPORTE E
LOGÍSTICA
Adria Arways Tehnika
Airport Domodedovo
Globaltrans
N-Trans
Renova

PETRÓLEO E GÁS
Chevron
Gazprom Neft
Glencore
Eastone
Indian Oil
KazMunaiGas
Kufpec
Lukoil
Malka Oil
MaurelProm
MND
MOL
Nobel Oil
PetroVietnam
Sinochem
Surgutneftegaz
TatNeft
Tiwayoil
Total

TELECOM
Rostelecom
Turktelekom
Vimpelcom
Vodafone

TI E INTERNET
BillSafe
Kinopoisk
MobileCity
SuperJob
Viewster
Vkontakte

METAIS E
MINERAÇÃO
Concord Steel
EVRAZ Holding
Interpipe
Mechel
METALLOINVEST
Polyus Gold

ENERGIA

FGC UES
Inter RAO UES
Martifer Solar
RusHydro

MERCADO
CONSUMIDOR
Centro
Pandora
Starbucks Coffee
Svyaznoy

SAÚDE E CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS
36.6
Beijing Elite
First String Resourch
HEC Pharma
MD Medical Group
Pharm Start
Pieris A.G.
Sorrento Therapeutics

AGRONEGÓCIOS
Acron
Agrofert Holding
KSG Agro

Moscou
Londres
Nova Iorque

Milão

Kiev
Istambul
Hong Kong
Manila
Nairóbi

São Paulo

Cingapura

Sydney

Nova Iorque
44 Wall Street, 12th Floor,
Nova Iorque, NY 10005, EUA
+1 888 822 5141
+1 646 843 6060

Londres
Albert Buildings, 49 Queen
Victoria Street,
Londres EC4N 4SA
+44 800 048 8172

Moscou
3 Glinischevsky Pereulok,
Moscou, 125009 Rússia
+7 495 660 38 64

Kiev
21-3, Marshala Timoshenko Str.,
Kiev, 04212 Ucrânia
+38 044 594 69 33

Hong Kong
Level 43, AIA Tower,
183 Electric Road,
North Point, Hong Kong
+852 5808 2376
China 400 120 3034

Istambul
Levent Büyükdere Cd, o 193.
K:2,
Istambul, 34394, Turquia
+90 212 988 0244
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