
Oceny dostawców
Uzyskaj wgląd w informacje dotyczące dostawców uzupełniający przekazane przez nich dane

Wskaźniki opóźnione są tylko częścią pełnego obrazu i mogą być przyczyną nieuzasadnionego zaufania do łańcucha dostaw. 
Do pełnego zarządzania ryzykiem niezbędny jest wgląd w działania dostawców umożliwiający zapobieganie incydentom w 
przyszłości. Oceny dostawców firmy Avetta zapewniają wgląd we wskaźniki wyprzedzające, które pomagają lepiej zarządzać 
ryzykiem i chronić markę.

Oceny dostawców znacznie ułatwiają zarządzanie podwykonawcami. Nawet w terenie możemy przejrzeć pełne 
informacje dotyczące podwykonawców, łącznie z instrukcjami bezpieczeństwa. Avetta udostępnia przejrzysty system 
oceniania, dzięki czemu możemy szybko określić stan zgodności. 
- Nick Wilkerson, dyrektor ds. bezpieczeństwa, SBA Communications

Wykwalifikowani i 
doświadczeni specjaliści ds. 
bezpieczeństwa firmy Avetta 
współpracują w zakresie 
określenia Twoich celów. 

Avetta przeprowadza przegląd 
zasad, procedur i dokumentacji 
szkoleniowych dostawców. 
Zebrane informacje są 
widoczne na poziomie zakładu. 

Przedstawiane są wnioski oraz 
zalecenia dotyczące ulepszeń. 
Dostawcy otrzymują 
wskazówki w zakresie 
uzupełnienia braków.
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Zidentyfikuj ukryte ryzyko, łącząc 
wskaźniki opóźnione i wyprzedzające. 
Ułatw firmie podejmowanie 
trafniejszych decyzji biznesowych dzięki 
rozszerzonemu obrazowi ryzyka 
dostawcy. 

Istniejące relacje mogą być przyczyną 
stronniczych ocen. Avetta zapewnia 
obiektywne audyty, umożliwiające 
rzetelny wgląd w ryzyko dostawcy.

Nawiązuj współpracę, mając pewność, 
że dostawcy zidentyfikowali, 
udokumentowali i wdrożyli środki 
ograniczające ryzyko.

Oceny Avetta wykraczają poza zakres 
zwykłych kontroli. W przypadku 
zidentyfikowania luk wykwalifikowani i 
doświadczeni specjaliści udzielają 
wskazówek dotyczących ulepszeń.

Jak to działa

Korzyści



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

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

Możliwości

Zobacz oceny dostawców w działaniu

Profesjonalne wskazówki i wsparcie
Wszystkie audyty przeprowadzają doświadczeni specjaliści ds. 
bezpieczeństwa firmy Avetta. Dedykowany zespół pomaga 
dostawcom w spełnieniu Twoich standardów. Dzięki 
bezpośredniemu dostępowi do doświadczonych audytorów 
usuwanie luk jest płynne i proste.

Audyty instrukcji bezpieczeństwa 
Zaufaj standardom bezpieczeństwa dostawców. Avetta 
przeprowadza dokładne przeglądy zasad i procedur 
bezpieczeństwa dostawców. Prezentacja wniosków umożliwia 
ocenę wkładu dostawców w zapewnienie bezpieczeństwa.

Audyty wdrożeniowe
Uzyskaj wyniki pogłębionej analizy bez konieczności poświęcania 
czasu, pieniędzy i zasobów. Doświadczony zespół firmy Avetta 
ocenia dzienniki inspekcji, formularze badań wypadków, rejestry 
utrzymania, dzienniki szkoleń i inne elementy, aby potwierdzić 
prawidłowe wdrożenie zasad i procedur. 

Audyty terenowe
Uzyskaj wgląd w obszary potencjalnych usprawnień i ryzyka w 
łańcuchu dostaw. Doświadczeni specjaliści firmy Avetta 
odwiedzają Twoje zakłady w trakcie pracy dostawców, aby 
zweryfikować prawidłowość działań w terenie. Przedstawiane są 
wnioski oraz zalecenia – w tym zdjęcia. 

Audyty zrównoważonego rozwoju
Chroń markę, upewniając się, że dostawcy przestrzegają Twoich 
standardów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. 
Dzięki firmie Avetta otrzymujesz kompleksowy przegląd zdolności 
dostawców w zakresie wdrażania branżowych standardów 
zrównoważonego rozwoju, w tym działań dotyczących 
zapobiegania przekupstwu i korupcji.
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