
Veritas Alta™ eDiscovery

Visão geral

Veritas Alta eDiscovery (anteriormente conhecido como Veritas Advanced eDiscovery) é uma 

solução de eDiscovery end-to-end baseada em nuvem que permite às organizações coletar, 

revisar e produzir informações armazenadas eletronicamente para as necessidades legais 

e de investigação de sua organização. Este software SaaS eDiscovery é uma oferta autônoma, 

ou pode ser emparelhado com a solução Veritas Alta™ Archiving (anteriormente conhecida 

como Veritas Enterprise Vault.cloud) para suas necessidades de descoberta e conformidade. 

Veritas Alta eDiscovery fornece uma solução completa de descoberta em uma etapa: coleta 

defensável das fontes de conteúdo relevantes de sua organização, revisão proposital de todos 

os tipos de dados e produção eficiente de seus documentos relevantes.

Nova marca eDiscovery

A Veritas Alta foca nossas arquiteturas de cloud marketing, mensagens e produtos nativos das nuvens. Veritas Alta eDiscovery continuará 

a capacitar as empresas para permitir aos clientes capturar tudo, arquivar em qualquer lugar e descobrir o que é importante para eles.

Você está preparado para uma solicitação de descoberta?

Moções para descobrir dados eletrônicos são comuns no mundo atual de litígios; no entanto, na maioria das vezes, as organizações não 

estão preparadas para encontrar informações armazenadas eletronicamente (ESI), incluindo e-mails, anexos, arquivos soltos e dados 

de colaboração de espaço de trabalho. E o eDiscovery não serve mais apenas para litígios: solicitações de privacidade, solicitações da 

Lei de Acesso à Informação e investigações internas usam o mesmo processo que as organizações precisam cumprir.

O Veritas Alta eDiscovery apoia a colaboração interfuncional em assuntos e investigações para que suas equipes jurídicas internas 

e externas, TI, RH e outras partes interessadas da organização possam trabalhar em conjunto de forma mais eficiente. Nossa solução fornece 

a esses profissionais as ferramentas embutidas que eles precisam para localizar rapidamente seu conjunto de dados pretendido, incluindo 

recursos de busca iterativa em tempo real, fluxo de trabalho colaborativo eDiscovery embutido e opções flexíveis de exportação SaaS.

Prepare-se para litígios

Com a explosão incessante da informação eletrônica, a governança da informação expandiu-se de empresas altamente regulamentadas 

para inúmeras organizações em todo o mundo, grandes e pequenas. Para evitar pesadas multas e severas sanções legais, sua organização 

precisa de uma maneira fácil de buscar informações relevantes e atender rapidamente a pedidos de eDiscovery ou de investigação. 

Veritas Alta eDiscovery armazena e indexa todos os e-mails e anexos, conteúdo de comunicações unificadas e sistemas de mensagens 

instantâneas, bem como arquivos de comunicações do Microsoft SharePoint® e Box e Salesforce® Chatter em um único repositório on-line.

• Acelere o eDiscovery e outras consultas investigativas com arquitetura de grade escalonável, tecnologia de indexação avançada 

e poderosos recursos de busca que entregam resultados em segundos.

• Agilize o gerenciamento de assuntos, dando à equipe jurídica de sua organização e ao conselho externo acesso direto ao seu 

repositório com um fluxo de trabalho colaborativo integrado que lhes permite compartilhar a carga de trabalho de revisão entre 

vários revisores, rapidamente eliminar através dos resultados da pesquisa e aplicar o produto de trabalho aos itens relevantes.

• Minimize a interrupção da equipe de TI de sua organização, permitindo que os revisores e administradores internos e externos 

designados realizem autosserviço de exportação on-line dos resultados da pesquisa.



Content Capture com Veritas Alta 
Capture

Veritas Alta Capture (anteriormente conhecido 

como Veritas Merge1) está integrado diretamente 

à solução Veritas Alta eDiscovery e complementa 

o Veritas Alta eDiscovery para estender a coleta 

às fontes de dados mais relevantes para sua 

conformidade regulamentar, políticas internas 

e iniciativas eDiscovery. Obtenha o SaaS 

eDiscovery de ponta a ponta, coleção reativa 

de mais de 120 fontes de conteúdo com 

integração Merge1 para coleções defensáveis 

e direcionadas, juntamente com enriquecimento 

de metadados para avaliação precoce de casos 

com uma visão rica e nativa. 

Além disso, Veritas Alta eDiscovery é sua solução 

de descoberta única para o Microsoft 365, 

capturando todo o seu ecossistema M365 para 

todas as suas necessidades de eDiscovery. 

Figura 1. Fontes de conteúdo relevantes para todos os fins de descoberta ou arquivamento 
com Veritas Alta Capture integrado.

Capacidades de pesquisa avançada 
e iterativa

A arquitetura de grade escalonável e a 

tecnologia de indexação avançada permitem 

que Veritas Alta eDiscovery forneça 

resultados de pesquisa em segundos. 

Além disso, a poderosa funcionalidade 

de pesquisa do produto permite que seus 

revisores e administradores designados 

construam pesquisas iterativas (também 

chamadas de pesquisa com pesquisa) 

usando vários critérios diferentes 

(por exemplo, palavra-chave, custodiante, 

intervalo de datas) e refinar continuamente 

as pesquisas até que as informações 

relevantes sejam localizadas. Se o revisor 

acrescentar critérios que reduzam os 

resultados da busca de forma muito 

significativa, eles podem simplesmente 

excluir o termo que limitou os resultados, 

sem ter que reconstruir toda a pesquisa. 

Uma vez estabelecidos os critérios desejados, seus revisores ou administradores podem salvar a pesquisa para que qualquer nova infor-

mação que atenda aos critérios seja automaticamente adicionada a ela, reduzindo significativamente o tempo de revisão. A funcionalidade 

de pesquisa booleana, de proximidade e wildcard também estão disponíveis e oferecem aos revisores e administradores designados 

outro método para encontrar rapidamente informações relevantes e outros resultados de pesquisa de abate antes da exportação.

Figura 2. Conduzir rapidamente pesquisas avançadas usando vários critérios diferentes e analisar 
os resultados na plataforma de revisão construída propositadamente.



Figura 3. Visão de Colaboração (Equipes MS) com recursos de retenção legal e de marca, e revisão de bate-papo quase nativa.

Fluxo de trabalho colaborativo eDiscovery 

O fluxo de trabalho colaborativo eDiscovery abrange todas as capacidades de gerenciamento de assuntos no Veritas Alta eDiscovery 

que permitem que múltiplos revisores interajam e colaborem em um assunto específico como parte do processo de eDiscovery. Uma vez 

criado um assunto, seu administrador pode fornecer a cada revisor privilégios distintos dentro do caso, permitindo que ele desempenhe 

funções como revisão de mensagens, visualização de registros/relatórios de assuntos, criação de exportações, gerenciamento de outros 

revisores e/ou edição de um assunto. 

Uma vez que tenham acesso ao assunto, seus revisores podem usar recursos básicos e avançados para pesquisar os arquivos dos 

custodiantes envolvidos. Estas buscas podem ser salvas e atribuídas a vários revisores, distribuindo a carga de trabalho e agilizando 

o processo de eDiscovery.

Seus revisores também podem colocar informações arquivadas em espera, aplicar status de revisão ou rótulos, categorizar informações 

arquivadas e adicionar notas que podem ser revisadas por outros revisores que trabalham com o assunto.

Além disso, Veritas Alta eDiscovery oferece funcionalidade de relatório que permite que revisores e administradores visualizem trilhas 

de auditoria para mensagens individuais ou o histórico de um assunto inteiro.



Sobre a Veritas

A Veritas Technologies é líder no gerenciamento de dados multinuvem. Mais de 80 mil clientes, 
incluindo 87% da Fortune Global, confiam em nós para ajudar a garantir a proteção, a capacidade 
de recuperação e a conformidade de seus dados. A Veritas tem uma reputação de confiabilidade em 
escala, que proporciona a resiliência que seus clientes precisam contra as interrupções ameaçadas por 
ciberataques, como os resgates. Nenhum outro fornecedor é capaz de igualar a capacidade da Veritas 
de executar, com suporte para mais de 800 fontes de dados, mais de 100 sistemas operacionais, mais 
de 1.400 metas de armazenamento e mais de 60 nuvens através de uma abordagem única. A Veritas, 
impulsionada pela Tecnologia Cloud Scale, está apresentando hoje sua estratégia de Gerenciamento 
Autônomo de Dados que reduz as despesas operacionais e, ao mesmo tempo, oferece melhor custo-
benefício. Saiba mais em www.veritas.com. Siga-nos no Twitter em @veritastechllc.
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Opções flexíveis de exportação 

Os itens Veritas Alta eDiscovery podem ser exportados nos formatos EML, PST e JSON, com ou sem arquivos EDRM XML, para que 

possam ser importados em soluções eDiscovery downstream, ou defensivamente como uma produção. O menu de exportação do 

Veritas Alta eDiscovery também permite que seus revisores e administradores autorizados nomeiem e protejam suas exportações com 

senha. O menu de exportação do Veritas Alta eDiscovery também permite que seus revisores e administradores autorizados nomeiem 

e protejam suas exportações com senha.

Armazenamento Azure Blob

O Veritas Alta eDiscovery introduz Export to Azure Blob Storage, incluindo a capacidade de enviar dados exportados diretamente 

para um local designado na nuvem Azure. Permite às equipes jurídicas exportar dados em formato nativo ou em formato de produção 

defensável diretamente para um local de armazenamento Azure Blob. Esta melhoria traz a capacidade de manter os dados na nuvem, 

evitando a necessidade de baixar e depois carregar os dados exportados. Com uma exportação única, os clientes terão a conveniência 

de manter os dados na nuvem enquanto agilizam o processo para enviar a um conselheiro ou advogado adversário. 

Figura 4. Exportar flexivelmente os resultados da pesquisa on-line para revisão e análise posterior.
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