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VIRTuÁLIS AdATSZObA – VIRTuAL dATA ROOM 
A Virtuális adatszoba (Virtual data Room, „VdR”) 
megfelelő platformot biztosít a társaságok 
átvilágításának lefolytatásához, legyen szó adó, jogi, 
pénzügyi vagy komplex átvilágításokról, amelyre 
jellemzően szükség van a vállalatok, üzletágak vagy 
üzletrészek értékesítésének előkészítése során. 

 ● Az RSM VdR segítségével az adatok feltöltése és 
kezelése könnyen megoldható a vevők, eladók 
illetve az átvilágítást végző szakemberek számára. 

 ● A virtuális adatszoba elérése 15 perc alatt 
beállítható.

 ● Felhőalapú megoldásunk távoli eléréssel zárt kör 
számára könnyen elérhető, egyszerű adatfeltöltést 
(drag and drop) és böngészést biztosít a 
cégvásárlást tervező cégek és tanácsadóik 
számára is. 

 ● Az adatszobába bármilyen formátumú fájl 
egyszerűen feltölthető.

 ● A hozzáférési és letöltési jogosultságok 
egyszerűen beállíthatók. 

 ● Jól strukturált rendszerben könnyen 
megtalálhatóak a keresett dokumentumok az 
átvilágítók számára is.

 ● A felek igényei alapján az alapstruktúrán túl a 
dokumentumok csoportosítása az adatszobán 
belül cégcsoportokra szabható.

 ● A virtuális adatszobába feltöltött anyagok 
egyszerű áttekintését és nyomon követését 
segítendő az adatszoba automatikus értesítéseket 
küld az érintettek felé a fájlok frissítéséről, új 
dokumentumok feltöltésekről.

KINEK ajáNljUK a VIRTUálIS aDaTSzOBáT? 

A Virtuális adatszoba átlátható és könnyen 
kezelhető platformot biztosít az átvilágítás 
minden résztvevőjének. Minden olyan társaság 

számára ajánljuk, akik egy könnyen kezelhető, 
egyszerű adatszoba segítségével szeretnék minél 
gördülékenyebben lefolytatni a szervezetükkel 
kapcsolatos átvilágítási folyamatokat, cégvásárlás, 
üzletágvásárlás vagy üzletrész-vásárlás és -eladás 
előkészítését.

MIRE TERjED KI a VDR-SzOlGálTaTáSUNK? 

A Virtuális adatszoba segítségével egy társaság 
mindazon bizalmas pénzügyi, jogi, adózási, 
értékesítési, HR- és egyéb adatait biztonságos 
módon van lehetőség rendszerezni, megtekinthetővé 
és letölthetővé tenni zárt körben, amelyekre egy 
tranzakció vagy előzetes átvilágítás során az 
érintetteknek szükségük van. A Virtuális adatszoba 
segítségével nincs szükség emailes vagy egyéb 
adathordozón bizalmas anyagok és információk 
eljuttatására, ezeket zárt rendszerben az arra 
jogosultak között néhány kattintással elérhetővé 
lehet tenni. Az adatszoba keretében nyilvánosságra 
hozott információk egy tranzakció lezárásakor 
dokumentációs mellékletként lementhetők, így 
segítve a szerződéskötés és a későbbi helytállási 
kötelezettségek teljesítését. 

MIBEN TUDUNK SEGíTENI az aDaTSzOBa 
SzOlGálTaTáS KERETéBEN?

Virtuális adatszobánk egy az érintettek számára 
könnyen elérhető, biztonságos, egyszerűen kezelhető 
platformot biztosít az adatok megosztásához, 
rendszerezéséhez és elemzéséhez. A cégátvilágítási 
folyamatban (DD, TDD, FDD) résztvevő tanácsadóink 
és elemzőink amellett, hogy az adatszoba 
kialakításában részt vesznek, támogatást nyújtanak 
a beérkező sek, további adatigények kezelésében, az 
esetleges technikai kérdések kezeléséhez pedig további 
supportot biztosítunk (support_Mfiles@rsm.hu). 

https://www.rsm.hu/hu
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RSM HuNGARy AdóTANÁCSAdó ÉS PÉNZüGyI SZOLGÁLTATó ZRT.
SzOlGálTaTáSaINK

 ● Adótanácsadás
 ● Adójogi képviselet
 ● Számvitel, könyvelés kiszervezése, bPO
 ● Adó, áfa és pénzügyi képviselet
 ● Vám-, jövedéki és  termékdíj-tanácsadás
 ● M&A, cégértékelés, vállalatfinanszírozás 
 ● Jogi tanácsadás
 ● bérszámfejtés
 ● Könyvvizsgálat
 ● digitális adózási megoldások

Számvitel, adótanácsadás, bérszámfejtés, digitális adózási megoldások: ezek az RSM Hungary Zrt. alappillérei. 

Azért, hogy teljes körű pénzügyi  tanácsadással álljunk ügyfeleink rendelkezésére könyvvizsgálói  társirodánk, az RSM Audit Hungary Zrt. szolgáltatásai egészítik ki az RSM Hungary Zrt. tevékenységeit, jogi 
képviseleti és tanácsadási szolgáltatásainkat pedig a cégcsoport együttműködő jogi partnere, az RSM Legal Szűcs & Partners ügyvédei látják el. 

ügyfeleink között – a magyar középvállalkozásokon és  nagyvállalatokon túl – jelentős súlyt képviselnek a külföldi tulajdonosi háttérrel rendelkező multinacionális vállalatok is. 

Társaságunk az RSM International hálózat kizárólagos magyar tagja. Az RSM International a világ 6. legnagyobb tanácsadó hálózata, tagjai egymástól független tanácsadó társaságok. A hálózatról további 
információkat a www.rsmi.com oldalon olvashatnak.

KIHEz FORDUlHaT KéRDéSEIVEl?

Gróf Viktória 
M&A elemző | E viktoria.grof@rsm.hu 

almási levente 
partner, M&A üzletágvezető | E levente.almasi@rsm.hu 

TEcHNIKaI KéRDéSEK: support_Mfiles@rsm.hu

https://www.rsm.hu/hu

