
 

Aversure Data Room Service
Aversure Data Room Service möjliggör ett enkelt 
utbyte av dokument via virtuella datarum. Utbytet 
sker på ett enkelt, säkert och strukturerat sätt. 

Aversure Data Room Service används t.ex. för: 
• transaktioner omfattande fastigheter och/eller 

bolag, 
• informationsgivning till investerare i fonder, och 
• koordination och samlad nedsparning av 

dokument inom ett projekt. 

Vid transaktioner kan tjänsten med fördel 
användas under hela transaktionsprocessen: för 
informationsinsamling, under marknadsförings- 
fasen samt under due diligence-fasen. 

Säkerhet och möjligheter för att begränsa åtkomst 
till dokument är centrala för tjänstens funktion.  
Användare kan ges olika rättigheter och åtkomst 
kan begränsas på enskild mappnivå. 

Aversure Data Room Service ger dig: 
• ett lättanvänt och intuitivt system i vilket 

användare ej behöver utbildas eller på annat 
sätt instrueras, 

• ett system utvecklat för professionel l 
användning med tillhörande utseende, funktion 
och uttryck, samt 

• ett säkert system med strikt åtkomstkontroll 
och logging av all användning. 

ANVÄNDNING OCH FUNKTION
Dokument och andra filer samlas i en 
mappstruktur som är lik filstrukturen på de 
flesta datorer. Stort fokus har lagts på att 
göra systemet lättanvänt och intuitivt, vilket 
gör att den absoluta merpar ten av 
användarna själva förstår hur systemet 
fungerar utan några instruktioner. 

Tillgång till tjänsten sker via webbläsare 
såsom Internet Explorer, Mozilla Firefox eller 
Google Chrome. Uppladdning av filer sker 
enkelt genom att dra filer direkt från 
utforskaren in i webbläsaren. Det finns även 
möjlighet att ladda upp eller ned hela 
datarum genom webbläsaren. All tillgång till 
t j äns ten , ink lus ive ned laddn ing av 
dokument , sker över en k r yp terad 
förbindelse (SSL).

Dokument kan enkelt laddas upp av en eller flera 
olika användare. Systemet kan automatiskt 
indexera filerna eller så kan de manuellt ges ett 
index innan uppladdning. 

Användare kan enkelt se en sammanställning över 
de senast tillagda dokumenten samt få en 
påminnelse per epost när nya dokument lagts till i 
ett datarum. 

ADMINISTRATION
Aversure Data Room Service är enkelt att 
administrera. Användare kan enkelt läggas till eller 
tas bort från ett datarum. Användare kan ges olika 
rättigheter: de kan administrera datarummet, ges 
möjlighet att ladda upp och ned dokument eller 
endast ladda ned dokument. 

Systemet innehåller kraftfulla verktyg och 
funktioner som förenklar administrationen av ett 
datarum såsom: 

• möjligheter att enkelt ladda upp eller ned ett 
helt datarum från den lokala filstrukturen på en 
dator, 

• funktioner för att ta ut en lista över samtliga 
filer i datarummet i Excel-format för vidare 
bearbetning till t.ex. en avtalsbilaga, 

• integrerad Q&A, 
• full sökbarhet i PDF-dokuments innehåll (även 

skannade filer), 
• detaljerade statistiksammanställningar i realtid 

över vilka som loggat in i ett datarum samt 
vilka dokument de laddat ned och upp, samt 

• möjligheter att ge dokument en vattenstämpel 
som visar vem som laddat ned det.
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ADMINISTRATION (FORTS.)
Aversure tar ett helhetsansvar för driften och den 
v ida re u t veck l i ngen av sys teme t . Som 
administratör behöver man inte ha några 
djupgående datorkunskaper. Aversure Data Room 
Service kräver ej några investeringar i hårdvara 
eller programlicenser. 

Aversure Data Room Service kan med fördel 
användas på såväl datorer med Microsoft 
Windows som med Mac OS X samt på surfplattor 
och smartphones. 

Ett datarum kan anpassas beroende på vilken 
funktion det skall fylla: 

• mapp- och filstrukturen kan anpassas fritt – 
systemet föreskriver inte att dokumenten skall 
organiseras på ett specifikt sätt 

• datarummet kan anpassas med valfri logotyp 
• en avtalstext kan läggas in som måste 

godkännas av användaren innan tillgång ges 
till datarummet 

BEPRÖVAT ALTERNATIV
Aversure Data Room Service har testats i praktiken 
genom att ha nyttjats i ett stort antal transaktioner, 
företrädesvis inom fastighetsbranschen, och 
genom att ha nyttjats för rapportering till 
fondinvesterare. Systemet används i transaktioner 
vars sammanlagda värde uppgår till 10-tals 
miljarder kronor varje år. 

Både administratörer och användare av systemet 
har över lag funnit det mycket lättanvänt. 

Aversure Data Room System har stor kapacitet 
och klarar av ett stort antal samtida användare. 
Varje datarum kan hantera 10 000-tals filer och det 
finns ingen begränsning av hur stor en enskild fil 
kan vara. 

SÄKERHET
Aversure Data Room Service har från början tagits 
fram med säkerhet som främsta prioritet. 
Användare måste vara inloggade till tjänsten för att 
kunna ladda ned dokument eller för att se vilka 
dokument som finns lagrade i ett datarum. All 
tillgång till systemet loggas och statistik över vilka 
filer som laddats ned och av vem är tillgängligt i 
realtid för den som administrerar datarummet. 

Rättigheter för tillgång till dokument kan anges på 
mappnivå – alla användare behöver därmed inte 
ges tillgång till hela datarummet utan endast till 
den del som är relevanta för dem. 

Aversure Data Room Service tillgängliggörs från 
datacenter och på infrastruktur som klarat de 
stränga SSAE 16 Type II och ISAE 3402 Type II-
c e r t i fi e r i n g a r n a s o m i n b e g r i p e r b å d e 
informationssäkerhet och fysisk säkerhet. Samtlig 
tillgång till tjänsten sker över en krypterad 
förbindelse (SSL). 

Aversure Data Room Service är:
• användarvänligt
• utvecklat för professionell användning
• säkert
• beprövat
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