
Kwalifikacja wstępna dostawcy 
Zweryfikowane dane dotyczące wstępnej kwalifikacji bez obciążeń administracyjnych 

Wstępna kwalifikacja dostawców to ważny pierwszy krok w zarządzaniu ryzykiem łańcucha dostaw. To zadanie jest 
jednak obciążeniem dla firmy i dostawców. Rozwiązanie firmy Avetta do wstępnej kwalifikacji dostawców usprawnia 
ten proces dzięki połączeniu usług i technologii. Pozwala to łatwo uzyskać dokładne i aktualne dane dotyczące 
wstępnej kwalifikacji.

Avetta zdecydowanie oszczędza nasz czas i pieniądze w zakresie pozyskiwania odpowiednich dostawców. Gdy 
poszukiwaliśmy wykonawcy z branży urządzeń dźwigowych, skorzystałem z witryny Avetta i znalazłem lokalną firmę. 
Była już oznaczona zieloną flagą, podpisaliśmy więc umowę i korzystamy z ich usług do dzisiaj. 
- Nick Wilkerson, dyrektor ds. bezpieczeństwa, SBA Communications

Poinformuj dostawców o swoich 
wymaganiach dotyczących 
wstępnej kwalifikacji za 
pośrednictwem intuicyjnej 
platformy internetowej. 

Dostawcy wypełniają 
kwestionariusze, przekazują 
odpowiednie wskaźniki 
wydajności i przesyłają 
dokumentację uzupełniającą.

Avetta weryfikuje i 
nieustannie aktualizuje 
informacje, udostępniając 
spójny podgląd ryzyka w 
łańcuchu dostaw.

Jak to działa
1 2 3

Ograniczone obciążenieWydajność

Widoczność Trafniejsze decyzje
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Oparta na chmurze platforma Avetta 
dostarcza niezbędnych informacji, 
jednocześnie ograniczając 
powielanie procesów u dostawców.

Avetta zbiera i weryfikuje dane 
dotyczące wstępnej kwalifikacji, 
dzięki czemu administracja 
pochłania mniej czasu i środków.

Ułatw organizacji podejmowanie 
trafnych decyzji biznesowych i 
proaktywnie ograniczaj ryzyko dzięki 
dokładnym i aktualnym danym 
dotyczącym dostawców.  

Nie pozwól, aby ryzyko dostawcy 
pozostało niezauważone. 
Scentralizowana platforma internetowa 
Avetta umożliwia sprawne zarządzanie 
łańcuchem dostaw w dowolnym 
miejscu i czasie. 

Korzyści



Już dziś umów się na demonstrację pod adresem avetta.com/demo 

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę 
avetta.com/solutions/supplier-prequalification  

Możliwości

Zobacz wstępną kwalifikację 
dostawcy w działaniu

Wskaźniki wydajności
Avetta zbiera i weryfikuje wskaźniki wydajności, 
takie jak TRIR, EMR, DART i inne, które są niezbędne 
w firmie w celu przeanalizowania dotychczasowej 
wydajności dostawców.

Niestandardowe kwestionariusze
Niestandardowe informacje nie stanowią problemu. 
System Avetta zapewnia wyjątkowe możliwości 
konfiguracji i spersonalizowany podgląd ryzyka w 
łańcuchu dostaw. 

Profesjonalne wsparcie
Specjaliści ds. zgodności firmy Avetta weryfikują i 
regularnie aktualizują dane dotyczące wstępnej 
kwalifikacji. Pomoc jest dostępna przez cały czas za 
pośrednictwem czatu, poczty e-mail, telefonu i 
zespołów centrum pomocy. 

Formularz wstępnej kwalifikacji
Zbierane są najczęściej wymagane dane 
dostawców, takie jak programy bezpieczeństwa, 
certyfikaty i informacje o zróżnicowaniu. 
Dostawcom przedstawiane są odpowiednie pytania 
dostosowane do branży i poziomu ryzyka, 
zapewniając oszczędność cennego czasu i środków.
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