Jeden łańcuch dostaw. Jedna platforma.
Avetta One.
Umożliwienie klientom i dostawcom zarządzania bezpieczeństwem,
zrównoważonym rozwojem i ryzykiem w łańcuchu dostaw

Dzisiejsze organizacje koncentrują się na najlepszych dostawcach w
celu zarządzania ryzykiem. Czasami pomijają jednak ryzyko leżące w
pozostałej części łańcucha dostaw. Tysiące obrażeń, ofiar
śmiertelnych, zdarzeń środowiskowych, emisja dwutlenku węgla i
naruszenia bezpieczeństwa cybernetycznego są powodowane przez
dostawców, którzy nie są odpowiednio sprawdzani.

Ryzyko, które widzisz, to tylko ułamek tego, które kryje się w Twoim
łańcuchu dostaw
Najwyższe
wydatki
Dostawcy
Widoczne ryzyko
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Avetta One: kompleksowa platforma zarządzania ryzykiem
w łańcuchu dostaw

ZGODNOŚĆ DOSTAWCÓW • ZARZĄDZANIE PERSONELEM • ANALIZA RYZYKA W ŁAŃCUCHU DOSTAW

ZDROWIE I
BEZPIECZEŃSTWO

ZARZĄDZANIE
SIŁĄ ROBOCZĄ

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ I ESG

RYZYKO BIZNESOWE I
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

OTWARTA SIEĆ I SPOŁECZNOŚĆ

USŁUGI EKSPERCKIE
WERYFIKACJA • OCENY • DORADZTWO

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw jest utrudnione przez brak synchronizacji działów, narzędzi i
systemów. Holistyczne spojrzenie na BHP, kwalifikacje w zakresie różnorodności, rentowność finansową,
zobowiązania, zrównoważony rozwój i ESG oraz ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem jest rzadkością.
Klientom brakuje kluczowych danych, a dostawcy są przytłoczeni zbyt wieloma narzędziami i opłatami za
korzystanie z masy rozwiązań. A Avetta One to idealne do tego narzędzie.

Avetta One jest największą w branży platformą do zarządzania ryzykiem w
łańcuchu dostaw (SCRM). Umożliwia klientom zarządzanie ryzykiem w
łańcuchu dostaw, a dostawcom udowodnienie wartości ich działalności.
Dla klientów:

Dla dostawców:

Ujednolicona platforma, która
pozwala zarządzać ryzykiem w
zakresie bezpieczeństwa, zobowiązań,
kwalifikacji pracowników,
zrównoważonego rozwoju,
różnorodności, kondycji finansowej i
programów cyberbezpieczeństwa.

Jeden system pozwalający
zaoszczędzić czas i pieniądze
dzięki widoczności kwalifikacji
biznesowych wielu klientów.

Dla pracowników:

Dla partnerów:

Scentralizowany portal dla
pracowników pozwalający cyfrowo
zapisywać wymagane role zawodowe,
szkolenia, kompetencje i certyfikaty.

Otwarty rynek i społeczność
podmiotów świadczących usługi
na największej na świecie
platformie SCRM.
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Kluczowe funkcje
Klasyfikacja i wdrażanie dostawców
Podstawowa platforma Avetta wykorzystuje unikalny proces
automatyzacji, jak również technologię i usługi w celu
efektywnego włączenia dostawców do platformy oceny
ryzyka i zgodności z przepisami.
Technologia klasyfikacji ryzyka firmy Avetta automatycznie
ocenia poziom ryzyka, jakie dostawca przedstawia dla
klienta. Dzięki temu Avetta może przyporządkować dostawcę
do odpowiedniego poziomu usług lub poziomu członkostwa.

Moduły ryzyka
Moduły ryzyka zapewniają klientom zaawansowane
możliwości wstępnej kwalifikacji dostawców pod kątem
ustalonych standardów zgodności. Oferta modułowa
obejmuje rozbudowany pakiet rozwiązań dla wszystkich
możliwych scenariuszy ryzyka łańcucha dostaw, z jakimi
może spotkać się firma.

Usługi eksperckie
Weryfikacja:

Avetta zatrudnia wielu profesjonalistów w pełnym wymiarze
godzin, którzy zapewniają, że ubezpieczenia, certyfikaty i licencje
dostawców i pracowników są zgodne z przepisami i ważne.

Oceny:

Usługi oceny dostawców Avetta pomagają klientom odkryć
ukryte ryzyko poprzez połączenie wskaźników opóźnione i
wyprzedzające. Usługi oceny są dostępne zarówno na miejscu,
jak i zdalnie, gdzie dostawcy wysokiego ryzyka są audytowani
pod kątem ustalonych standardów zgodności dotyczących BHP,
ESG i zrównoważonego rozwoju, zobowiązań, rentowności
finansowej i innych.
©2022 Avetta, LLC

www.avetta.com

Usługi doradcze:

Usługi doradcze zapewniają klientom unikalny wgląd w sytuację poprzez ocenę ryzyka, począwszy
od szybkich ocen podstawowych po dogłębne oceny ilościowe. Wyniki zapewniają holistyczne
spojrzenie na aktualne ryzyko i możliwe do podjęcia działania dotyczące wielu rodzajów ryzyka.

Szkolenia:

Usługi szkoleniowe firmy Avetta pozwalają klientom przydzielać swoim pracownikom kursy,
szkolenia, wymagania certyfikacyjne i zadania dotyczące zgodności z przepisami.

Kwalifikacje pracowników
Avetta Workforce Management daje dostawcom i klientom
możliwość określenia zestawu kompetencji wymaganych dla
każdej roli i pracowników świadczących usługi.
Role pracowników są przyporządkowane do kompetencji i szkoleń
wymaganych do bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy.
Szkolenia, certyfikaty i kwalifikacje pracowników są weryfikowane,
dzięki czemu klienci mają pewność, że prace na rzecz ich firm
wykonują wykwalifikowani pracownicy.
System Workforce Induction i Learning Management firmy Avetta
jest zautomatyzowanym, adaptowalnym i skalowalnym
rozwiązaniem edukacyjnym, które umożliwia klientom planowanie
i przeprowadzanie szkoleń dla ich pracowników.

Integracje
Avetta One oferuje dwukierunkowe API oraz zestaw SDK
(Software Development Kit), dzięki którym partnerzy i
organizacje IT klientów mogą zintegrować bazy danych Avetta
ze swoimi systemami ERP, systemami partnerów zewnętrznych
oraz systemami back-office.
Klienci korzystają z API firmy Avetta, aby mieć pewność, że tylko
odpowiednio zweryfikowani i wykwalifikowani dostawcy są
wysyłani do ich miejsc pracy.
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analityka
Nowa platforma Avetta One zapewnia solidne audyty ryzyka,
rozbudowaną platformę analityczną, bibliotekę standardowych
raportów z najlepszymi praktykami oraz nowe rozwiązania
obejmujące sztuczną inteligencję.
Klienci mają dostęp w czasie rzeczywistym do informacji na temat
swoich programów, takich jak zgodność z przepisami dostawców i
pracowników, postępy w przyjmowaniu dostawców,
bezpieczeństwo, finanse, cyberbezpieczeństwo, kwalifikacje w
zakresie różnorodności oraz informacje na temat ryzyka
zrównoważonego rozwoju i ESG (z podziałem na zakłady,
lokalizacje i dostawców).
Avetta One posiada jedną z najbardziej rozbudowanych platform
analitycznych w zakresie ryzyka łańcucha dostaw w branży.
Analitycy biznesowi klienta, kierownicy programów, kadra
zarządzająca oraz wewnętrzne zespoły wsparcia Avetta mają dostęp
do konfigurowalnych raportów z możliwością dogłębnej analizy.
Jako część podstawowej platformy, Avetta dostarcza dodatkowe
analizy oparte na benchmarkingu branżowym, trendach rynkowych
i rekomendacjach predykcyjnych.
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Dzięki Avetta One masz możliwość korzystania z jednej,
ujednoliconej platformy do oceny wszystkich dostawców,
obejmującej BHP, rentowność finansową, zrównoważony
rozwój i ESG, różnorodność i inkluzywność, bezpieczeństwo
cybernetyczne, ryzyko pracownicze i odpowiedzialność.

Zeskanuj kod QR, aby umówić się na demo już dziś.

O firmie Avetta
Platforma Avetta SaaS pomaga klientom zarządzać ryzykiem w łańcuchu dostaw i ich
dostawcami, aby mogli zwiększyć swoje kwalifikacje. Oferujemy naszym klientom największą
na świecie sieć zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, umożliwiającą zarządzanie
bezpieczeństwem dostawców, zrównoważonym rozwojem, kompetencjami pracowników i
ich wydajnością.Przeprowadzamy prekwalifikację wykonawców i zarządzamy
kompetencjami pracowników w głównych branżach na całym świecie, w tym w
budownictwie, energetyce, obiektach, zaawansowanych technologiach, produkcji,
górnictwie i telekomunikacji.

About Avetta

W przypadku dostawców w naszej sieci, nasze usługi audytu i weryfikacji pomagają obniżyć
wskaźnik incydentów bezpieczeństwa o 29%. W rezultacie około 50% członków znajduje
dodatkowe możliwości zatrudnienia w ciągu pierwszego roku od przystąpienia. Ponadto, nasi
dostawcy otrzymują uprzywilejowany dostęp do Avetta Marketplace, gdzie dziesiątki
partnerów oferuje specjalne zniżki na usługi biznesowe, takie jak ubezpieczenia i sprzęt
roboczy. Avetta obsługuje ponad 500 firm i ponad 125 tys. dostawców w ponad 120 krajach.

