
Doty Energy Group 
Sprawniejsze osiąganie zgodności 
i zmniejszanie wewnętrznych 
obciążeń administracyjnych dzięki 
Vetify – usłudze wsparcia klasy 
premium firmy Avetta.



Podsumowanie Acerca de Doty Energy 
Group, LLC

Doty Energy Group, LLC jest małą firmą budowlaną wykonującą prace pod 
usługi komunalne dostarczane za pomocą infrastruktury podziemnej i 
nadziemnej. Firma pomyślnie się rozwija od 2016 roku, wykonując zlece-
nia dla zarówno dużych, jak i małych klientów. W 2020 roku firma Doty 
Energy Group dołączyła do sieci Avetta, aby zakwalifikować się do pracy na 
zlecenie kluczowego klienta. Chcąc usprawnić proces osiągania zgodności 
i zmniejszyć wewnętrzne obciążenia administracyjne, firma Doty Energy 
Group zarejestrowała się w usłudze wsparcia klasy premium firmy Avetta: 
Vetify. Pozwoliło to szybko i łatwo osiągnąć zgodność ze specyfikacjami i 
bezzwłocznie rozpocząć pracę.
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Lokalizacja

Klasyfikacja
różnorodności

właścicielami są przedst-
awiciele mniejszości 

wykonawca prac pod 
usługi komunalne 

dostarczane za pomocą 
infrastruktury podziemnej 

Pracownicy
4 

Branża

Created by popcornartsfrom the Noun Project

02



03

Wyzwanie Biznesowe 
Jako mała firma zatrudniająca zaledwie czterech pracowników Doty Energy 
Group koncentruje się na zadaniach związanych z pomyślnym prowadze-
niem działalności: od świadczenia doskonałych usług po zarządzanie relac-
jami z klientami. Jeden z tych kluczowych klientów poprosił firmę Doty 
Energy Group o zarejestrowanie się w sieci Avetta w celu zakwalifikowania 
się do pracy. Firma Avetta prowadzi, weryfikuje i kontroluje programy 
bezpieczeństwa i powiązane dokumenty, aby zadbać o spełnienie wymagań 
klienta w zakresie bezpieczeństwa. W przypadku małej firmy, takiej jak Doty 
Energy Group, ten proces może wydłużyć procesy administracyjne.

Aby zakwalifikować się do pracy i osiągnąć zgodność, firma Doty Energy 
Group musiałaby przedłożyć różne dokumenty dotyczące bezpieczeństwa 
do weryfikacji w systemie Avetta. Brakowało jednak niektórych wyma-
ganych pozycji, jak na przykład wszechstronnego podręcznika bezpiec-
zeństwa. W firmie Doty Energy Group obawiano się, że opracowanie i 
wdrożenie wymaganych zmian w ramach tego nowego procesu będzie 
wymagać wielu godzin pracy.



Dostarczone Rozwiązania
Aby usprawnić i przyspieszyć proces osiągania zgodności, firma Doty Energy Group skorzystała z 
wewnętrznej usługi wsparcia klasy premium Avetta: Vetify. Dzięki usłudze Vetify firma Doty Energy Group 
zaoszczędziła około 28 000 USD i znaczną ilość czasu. Firma Doty Energy Group uzyskała wskazówki i 
wytyczne dotyczące opracowania skutecznego i wszechstronnego podręcznika bezpieczeństwa ułatwia-
jącego usystematyzowanie i rozwijanie procesu bezpieczeństwa. Pozwoliło to usprawnić działania w 
kierunku poprawy bezpieczeństwa, a jednocześnie spełnić wymagania klienta.

Za pomocą usługi Vetify zespół specjalistów i doradców Avetta pomógł firmie Doty Energy Group w zebra-
niu, przekazaniu i przedłożeniu wszystkich wymaganych dokumentów. Objęło to też przyspieszoną 
kontrolę niezbędnej dokumentacji. Dzięki temu firma Doty Energy Group szybko osiągnęła zgodność z 
wymaganiami – prawie nie poświęcając na to własnego czasu.

„Spodziewałem się, że proces będzie 
przytłaczający pod względem treści, kosztów i 

harmonogramu. Zespół usługi Vetify jest bardzo 
sumienny i pomocny. Pomogli nam poprawić 
bezpieczeństwo i dbałość o zdrowie pracown-

ików, abyśmy mogli lepiej obsługiwać klientów”. 

Charles Doty, prezes, 
Doty Energy Group, LLC
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Oszczędność czasu na poziomie 95%

 

Szacowane oszczędności: 28 000 USD

 

Niezwykle szybki czas reakcji przedst-

awicieli wsparcia w usłudze Vetify

 

Wsparcie na każdym etapie procesu 

osiągania zgodności

„Różni członkowie zespołu Vetify okazali się 
bardzo kompetentni, rzetelni i profesjonalni 
w omawianych dziedzinach”. 
– Charles Doty, prezes, Doty Energy Group, LLC

Korzyści
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„Zdecydowanie polecam usługę Vetify”! 
– Charles Doty, prezes, Doty Energy Group, LLC



https://www.avetta.com/

About Avetta
About Avetta
Avetta connects leading global organizations with more than 100,000 qualified suppliers, contractors, and 
vendors across 100+ countries. We support the sustainable growth of supply chains through our trusted 
contractor prequalification, supplier audits, insurance monitoring, robust analytics and more. With real 
results in helping companies reduce TRIR, our highly configurable solutions elevate safety and sustainability 
in workplaces around the world—helping workers get home to their families each night.

https://www.avetta.comhttps://www.avetta.com/Let’s connect at avetta.com


