
RASSAUN SERVICES INC 
Studium transformacji – 
od rzetelnego wykonawcy 
do cenionego klienta firmy 
Avetta 



Informacje o 
Rassaun Services INC

Ontario, Kanada
Siedziba:

Branża:
wykonawstwo 

Usługi:
mechanika przemysłowa, 
elektryka przemysłowa, 

produkcja na 
zamówienie, usługi z 
wykorzystaniem pras 

Działalność:
50 lat

Podsumowanie
Rassaun Services Inc. jest wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem 
wykonawczym z ponad 50-letnią bogatą historią w dziedzinie produkcji na 
zamówienie oraz usług z zakresu mechaniki i elektryki przemysłowej. Na 
przestrzeni lat firma wprowadziła sprawdzone rozwiązania w zakresie 
bezpieczeństwa u wielu swoich klientów, pomagając im tworzyć i 
utrzymywać wydajne, bezpieczne i chronione miejsca pracy.
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Usługi świadczone przez firmę Rassaun są powszechnie wykorzystywane 
przez największe podmioty z sektora przemysłowego, mechanicznego i 
elektrycznego. Z biegiem lat ich dorobek i reputacja stały się kluczową 
zachętą dla wielu podwykonawców poszukujących pracy w takich 
dziedzinach jak produkcja na zamówienie oraz specjalistyczne zastosowania 
przemysłowe i mechaniczne. 

Jednak wraz z rosnącą liczbą zatrudnionych wykonawców, firma Rassaun 
stanęła przed wyzwaniem związanym z zarządzaniem. Zadania związane z 
dokładną weryfikacją kwalifikacji, praktyk w zakresie bezpieczeństwa i 
zgodności z przepisami, oceną wymaganych umiejętności oraz obsługą dużej 
ilości formularzy i dokumentacji dotyczących wdrażania podwykonawców 
stały się zbyt pracochłonne. W rezultacie kierownictwo musiało poświęcać 
znaczną ilość czasu na fizyczną obsługę i dostęp do danych, co pociągnęło za 
sobą zwiększenie nakładu pracy i kosztów operacyjnych.

Firma potrzebowała uporządkowanego, zorganizowanego i kompleksowego 
programu zarządzania pracownikami, który pomógłby im monitorować bazę 
podwykonawców i zarządzać nią. W odpowiedzi firma Avetta zaproponowała 
program awansowania wykonawców (CUP), w ramach którego wykonawcy 
zyskują status klientów i otrzymują dostęp do platformy Avetta Connect oraz 
związanych z nią korzyści.

Wyzwanie biznesowe 

  „Najistotniejszym czynnikiem, który 
zdecydował o wyborze firmy Avetta do 

realizacji naszego programu bezpieczeństwa 
dostawców, była łatwość obsługi platformy. 

Upraszcza to nasze relacje z dostawcami i 
udostępnia nam większe możliwości śledzenia, 

wszystko na jednej platformie”.

Jason Topp, koordynator ds. 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

Rassaun Services Inc.
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„Platforma Avetta Connect jest 
niezwykle prosta w obsłudze. Umożliwia 

nam szybką nawigację i realizację 
wymaganych zadań, dzięki czemu możemy 

zachować ciągłość pracy”.

Jason Topp, koordynator ds. 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

Rassaun Services Inc.

Firma Rassaun należała już do programu Avetta jako dostawca. Znajomość 
platformy i przeprowadzone kompleksowe badanie rynku były kluczowymi 
czynnikami wpływającymi na podjęcie decyzji o współpracy z firmą Avetta.  W 
lutym 2020 r. firma Rassaun zaktualizowała swój status na platformie Avetta w 
ramach CUP.  

W ramach programu CUP firma Rassaun uzyskała również dostęp do platformy 
Avetta Connect. Umożliwiło to bezproblemowe sprawdzanie dostawców i 
przesyłanie kluczowych danych na platformę dostępną w mgnieniu oka 
niezależnie od lokalizacji i urządzenia. Program zarządzania wykonawcami 
firmy Avetta, obejmujący wstępną kwalifikację i rozwiązania do zarządzania 
pracownikami, wspierany przez zaawansowaną platformę opartą na chmurze 
Connect, został wybrany przez Rassaun jako rozwiązanie najlepiej 
odpowiadające potrzebom po ocenie kilku innych platform, droższych i mniej 
przyjaznych w obsłudze.

W rezultacie proces wdrażania podwykonawców i zarządzania nimi stał się 
prostszy, a żmudne zadanie analizowania stosów dokumentów wykonawców i 
ich fizycznej obsługi zostało całkowicie wyeliminowane.

Dzięki zastosowaniu platformy Avetta Connect firma Rassaun przewiduje 
zmniejszenie ilości czasu poświęcanego na zarządzanie około 16 
podwykonawcami o 75%. Mimo że wcześniej zarządzanie podwykonawcami 
pochłaniało około 120 godzin rocznie, firma spodziewa się zmniejszenia tego 
czasu do około 32 godzin każdego roku przy wykorzystaniu platformy.

Pomoże to firmie w większym stopniu skoncentrować się na priorytetowych 
obszarach działalności, takich jak między innymi pozyskiwanie nowych 
klientów, poszerzanie działalności i szkolenia, co poprawi wyniki 
przedsiębiorstwa w dwóch kluczowych aspektach – zmniejszaniu kosztów i 
generowaniu przychodów.

Dostarczone rozwiązania



Korzyści

Zmniejszenie ilości czasu 
poświęcanego na zarządzanie 

dostawcami o 75%

Redukcja kosztów 
operacyjnych 

Łatwy dostęp do 
historycznych danych 

wykonawców

Elektroniczna dokumentacja 
najważniejszych danych 

wykonawców
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