
Rozwiązywanie wyzwań związanych z
różnorodnością i inkluzywnością z Avetta One

Zwiększanie różnorodności i inkluzywności w łańcuchach
dostaw w celu zwiększenia wartości dla interesariuszy

O sile organizacji świadczy jej sieć dostawców. Stwierdzenie to nabiera 
szczególnej mocy, gdy gospodarka światowa idzie naprzód, a łańcuchy 
dostaw się do niej dostosowują. Postęp ten niesie jednak ze sobą 
ogromną złożoność i nowe czynniki ryzyka, które organizacje muszą 
stale monitorować i ograniczać.

Wśród decydentów korporacyjnych rośnie świadomość konieczności 
tworzenia miejsca pracy opartego na różnorodności i inkluzywności dla 
wszystkich, bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, przekonania i 
preferencje. W przyszłości zaangażowanie w różnorodność i 
inkluzywność będzie odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu zaufania 
interesariuszy do organizacji.

Pomimo rosnącej skłonności do zapewniania różnorodności, firmy często mają trudności z gromadzeniem i 
śledzeniem informacji na ten temat w swoich łańcuchach dostaw ze względu na brak przejrzystości i 
odpowiednich procesów prekwalifikacji. Ponadto znalezienie dostawców zapewniających różnorodność, 
którzy spełniają specyficzne wymagania firmy, może również stanowić ogromne wyzwanie.

Wśród firm z listy Fortune 500, firmy, w których zarządach zasiada najwięcej kobiet, 
osiągają lepsze wyniki niż te, w których zasiada ich najmniej – o 66% pod względem 
zwrotu z zainwestowanego kapitału, 42% pod względem zwrotu ze sprzedaży i 53% 
pod względem zwrotu z kapitału własnego.

Firmy, w których zarządzie zasiadają co najmniej trzy kobiety, przewyższają te z 
zarządami złożonymi wyłącznie z mężczyzn o 60% pod względem zwrotu z 
zainwestowanego kapitału, 84% pod względem zwrotu ze sprzedaży i 60% pod 
względem zwrotu z kapitału własnego.

W zależności od rocznych wyników sprzedaży, poprzednie badania wykazały, że zwrot 
z inwestycji w program różnorodności dostawców wynosi nawet 133%.

Znaczenie różnorodności i integracji w łańcuchu dostaw
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Avetta One

W firmie Avetta rozumiemy, że każdy łańcuch dostaw jest wyjątkowy i wiąże się z różnymi rodzajami 
ryzyka.Dlatego też wierzymy, że wdrażanie holistycznego podejścia do systemów zgodności jest 
konieczne.A Avetta One to idealne narzędzie, aby to zrealizować.

Avetta One jest największą w branży platformą do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw (SCRM). Firmy 
mogą wyszukiwać, pozyskiwać i łączyć się z dostawcami o różnym poziomie różnorodności i inkluzywności 
z największej na świecie sieci wykwalifikowanych dostawców. W czym może pomóc Avetta One?

Jedna platforma. Jedno rozwiązanie dla wspierania 
różnorodności i inkluzywności łańcucha dostaw

Platforma oferuje 25 filtrów różnorodności, które mogą być używane do 
lokalizowania i łączenia z dostawcami zaangażowanymi w działania na rzecz 
różnorodności i integracji.

Znajdowanie dostawców zapewniających różnorodność

Avetta One pozwala na agregację wszystkich danych dotyczących prekwalifikacji 
dostawców w celu wygenerowania raportów analitycznych ułatwiających 
podejmowanie decyzji. Konfigurowalne raporty mogą być tworzone w ciągu kilku 
minut w celu wizualizacji i raportowania różnorodności łańcucha dostaw z 
możliwością głębokiego drążenia.

Analityka

Rozwiązanie Avetta Connect jest dostarczane z gotowymi formularzami 
kwalifikacji wstępnej (PQF), które pomagają firmom dokładnie śledzić 
informacje o różnorodności dostawców, takie jak własność mniejszościowa, 
własność weteranów, własność kobiet, własność niepełnosprawna, własność 
LGBT i małe firmy. Rozwiązanie oparte na chmurze może być używane do 
wyzwalania dynamicznych podzadań opartych na dostosowanych kategoriach 
różnorodności w celu zbierania certyfikatów i dodatkowych informacji o 
dostawcach.

Wykorzystanie szczegółowych PQF
dotyczących różnorodności
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Mogę wpisać nazwę dowolnego wykonawcy i zobaczyć wszystko na komputerze – 
zamiast chodzenia do szafek z dokumentami, wyciągania ich z teczki, a następnie 
przeglądania setek stron, aby znaleźć to, czego szukam. Teraz mogę zobaczyć wszystko 
w jednej aplikacji. To o wiele łatwiejsza i wydajniejsza opcja

klient przemysłowy z listy Fortune 500

Opinie
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Ucz się więcej

Built with complex supply chains in mind, Avetta organizes and keeps all
 of your supplier documentation up to date, accurate, and available at any time.

Learn More

Manage risk for any supplier
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Zbudowana z myślą o złożonych łańcuchach dostaw, Avetta organizuje i utrzymuje 
aktualność, dokładność i dostępność całej dokumentacji dostawców.

Zarządzaj ryzykiem dla dowolnego dostawcy



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.

About Avetta

O firmie Avetta
Platforma SaaS firmy Avetta pomaga klientom zarządzać ryzykiem w łańcuchu dostaw, a ich 
dostawcom zwiększać kwalifikacje do pracy. Klientom zatrudniającym pracowników w naszej 
sieci oferujemy największą na świecie sieć zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, umożli-
wiającą zarządzanie bezpieczeństwem dostawców, zrównoważonym rozwojem oraz kompe-
tencjami i wydajnością pracowników. Przeprowadzamy prekwalifikację wykonawców i 
zarządzamy ich kompetencjami w głównych branżach na całym świecie, w tym w budownic-
twie, energetyce, obiektach, zaawansowanych technologiach, produkcji, górnictwie i teleko-
munikacji.

W przypadku dostawców w naszej sieci, nasze usługi audytu i weryfikacji pomagają obniżyć 
wskaźnik incydentów związanych z bezpieczeństwem o 29%. W rezultacie około 50% 
członków znajduje dodatkowe możliwości pracy 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.

Scan the QR code to schedule a demo today.


