
FORDATA  

Virtual Data Room 

Możliwości zastosowania 



 

Kim jesteśmy? 

 

FORDATA (dawniej Datapoint) 

Pionier na polskim rynku kapitałowym, który  w oparciu o usługę Virtual Data 

Room wspiera największe transakcje M&A, IPO, restrukturyzacje, prywatyzacje  

oraz procesy związane z pozyskiwaniem finansowania 
 

o Elastyczność 

o Branżowe know-how i wyznaczanie standardów 

o Ekspertyza lokalna (Polska, CEE) 

 

USŁUGA VIRTUAL DATA ROOM 

Standard realizacji  złożonych i poufnych transakcji, głównie z udziałem 

zewnętrznych doradców  finansowych i prawnych,  w tym badania Due Diligence 
 

o Bezpieczeństwo danych na poziomie serwisów bankowych 

o Specjalistyczne funkcje dedykowane do obsługi transakcji kapitałowych 

o Profesjonalne wsparcie procesu  

o Specjalistyczne doradztwo 

 

 



Co nas wyróżnia? 

ELASTYCZNOŚĆ 

o Błyskawiczne czasy reakcji 

o Otwartość na potrzeby klienta 
(np. dostosowywanie funkcji systemu do potrzeb) 

o Proaktywne  działanie 
(bieżący monitoring projektów i przewidywanie 

potrzeb klienta) 

o Bliski i indywidualny kontakt  

o Otwartość na dialog 

o Stała opieka dedykowanego kierownika 
projektu 

o Uruchomienie usługi w zaledwie kilka godzin 

 

EKSPERTYZA LOKALNA (Polska i CEE) 

o Doświadczenie przy największych 
transakcjach w regionie 

o Zgodność z polskimi aktami prawnymi 

o Lider na rynku polskim i CEE 

o Infrastruktura IT na terenie Polski 

 



Nasze doświadczenie obejmuje realizację ponad 220 złożonych i poufnych transakcji różnego 

typu, o łącznej wartości 32 mld PLN 

FIRMY DORADCZE 

Deloitte 

Co nas wyróżnia? 

SPÓŁKI 

http://www.zelmer.pl/
http://www.zzn.pl/


W jakich procesach pomagamy? 





Virtual Data Room - 

charakterystyka 

 

Innowacyjny system informatyczny dostępny przez Internet, 
który służy do wymiany poufnych dokumentów pomiędzy 
firmami 

 

Najczęściej wykorzystywany w celu umożliwienia firmom 
doradczym i inwestorom analizy dokumentacji spółki 

wystawionej na sprzedaż  (w transakcjach fuzji i przejęć, na 
etapie Due Diligence) 

 

Ma na celu usprawnienie procesu zarządzania dokumentami 
oraz zwiększenie efektywności komunikacji podczas 
prowadzenia złożonych i poufnych transakcji 

 

Zapewnia równoczesny dostęp dla nieograniczonej liczby 
podmiotów 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca na 
ziemi 

 

 

 

 

 

 

 



Virtual Data Room - 
charakterystyka 

VDR  (VIRTUAL DATA ROOM) TO USŁUGA 

o Nie wymaga wdrożeń systemu informatycznego po stronie klienta 

o Nie wymaga instalowania licencji na komputerach użytkowników, 

o Realizowana jest na infrastrukturze informatycznej dostawcy 

 

POLEGA NA UDOSTĘPNIENIU KLIENTOWI LINKU 

o Po którym dostępny jest w pełni brandowany system udostępniany na 
wyłączność  (logo, kolory, treści) 

o Z możliwością integracji ze stroną internetową klienta 

 

OFEROWANA JEST WRAZ ZE WSPARCIEM 

o W zakresie organizacji dokumentacji  i zarządzania data room’em  
(dedykowany opiekun klienta) 

o Wsparcie techniczne dla wszystkich użytkowników VDR 

o Ekspertyza branżowa i specjalistyczne doradztwo 

 

 

 

 

 

 



Co oferujemy w ramach 

świadczonej usługi? 

Udostępnienie 
aplikacji  na 
wyłączność 
 

Z pakietem funkcji 

niezbędnych dla 

danej 

branży/procesu 

 

o Od ręki 

o On-line 

o Bez infrastruktury  

Kierownik projektu  
dostępny 24h/7/365 dni 
 

o Wsparcie w zakresie 

organizacji dokumentacji  

o Pomoc w zarządzaniu 

systemem (np. Ładowanie 

plików) 

o Doradztwo w zakresie 

najlepszych praktyk 

organizacji procesu 

o Indywidualne szkolenie dla 

klienta 

o Wzory indeksu dokumentów, 

intuicyjna struktura, 

właściwa indeksacja 

Wsparcie techniczne dla 
użytkowników  

 
o Dostępność 24h/7/365 dni 

 

o Zespół biegle władający 

językami polskim, angielskim, 

niemieckim, francuskim i 

włoskim 

Usługi dodatkowe 
 

 

o Skanowanie  

i tłumaczenia 

dokumentów 

 

o Weryfikacja jakości 

dokumentów 

 

o Optymalizacja 

ciężkich plików 

 

o Konwersja 

dokumentów do 

formatu .pdf 



Jakie mamy standardy 

bezpieczeństwa? 

ITIL - Information Technology Infrastructure Library  

 Procedury w zakresie zapewnienia poufności, integralności  
          i dostępności informacji 
 Polityka bezpieczeństwa informacji 
 Kontrola aplikacji 

Certyfikat w zakresie normy PN-ISO/IEC 27 001:2005 

 Standardy  zarządzania infrastrukturą informatyczną 

 Certyfikat EV SSL (Extended Validation Secure Socket Layer) 

 Szyfrowanie danych 256-bitowym algorytmem 




