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Ocena zrównoważonego rozwoju i ESG
Pomagamy klientom i dostawcom 

wypracować zrównoważony łańcuch dostaw

Nawet do 90% śladu ESG organizacji znajduje się w jej łańcuchu 
dostaw. Jednak trudno jest rozszyfrować, jakie środki 
zrównoważonego rozwoju są istotne dla zatrudniającego klienta i 
jakie cele mają sens dla poszczególnych dostawców. Avetta, jako 
lider zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, udostępnia jedną 
platformę do definiowania, mierzenia i korygowania problemów 
związanych ze zgodnością ESG, która spełnia również inne 
potrzeby związane z kwalifikacją dostawców. Wyjątkowe jest, że 
nasze wyniki odzwierciedlają standardy ESG używane w raportach 
dla inwestorów. 
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Firmy, które spełnią kryteria ESG, będą mogły cieszyć 
się ogólną redukcją kosztów nawet o 10 procent. 
Ponadto kierownictwo skoncentrowane na ESG 
zabezpiecza się przed możliwymi czynnikami ryzyka 
związanymi ze zmianami przepisów i polityk. 

-  McKinsey & Company

Ocena Zrównoważonego Rozwoju i ESG jest dostosowana do programów należytej staranności 
Twojego dostawcy, zbierając informacje skoncentrowane na zgodności i ryzyku. Avetta oblicza indeks 

ESG, który charakteryzuje poziom świadomości i zrozumienia dostawców, mierząc zgodność ESG z 
różnymi globalnymi standardami.

Określ ilościowo i osiągnij cele 
zrównoważonego łańcucha dostaw
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Środowiskowy:

Zarządzanie

Kapitał społeczny

Emisje gazów 
cieplarnianych

Jakość powietrza Gospodarka wodna i 
ściekowa

Zarządzanie odpadami i 
materiałami 

niebezpiecznymi

Zarządzanie energią Wpływ ekologiczny

Prawa człowieka Praktyki pracy Zdrowie i bezpieczeństwo 
pracowników

Różnorodność i 
integracja

Współczesne 
niewolnictwo

Dziecięca praca

Etyka biznesu Zarządzanie otoczeniem 
prawnym i regulacyjnym

Ryzyko incydentu 
krytycznego

Ryzyko 
systemowe

Zachowanie 
konkurencyjne

Prywatność klienta Ochrona danych Praktyki dotyczące jakości i 
bezpieczeństwa produktów 
w zakresie sprzedaży oraz 
etykietowania produktów

Wpływ na 
społeczność



Jak to działa 
����������
Avetta pomaga organizacjom 
określić, którzy dostawcy 
podlegają poszczególnym 
wymogom w zakresie ESG.
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Wszyscy dostawcy przechodzą 
przez proces rejestracji i oceny, w 
zależności od ich
poziomu dojrzałości.
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Indeks ESG dostawców jest 
generowany z uwzględnieniem 
wielu standardów i
kodeksów postępowania.
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Współpracuj z dostawcami w celu 
usunięcia luk. Optymalizuj przydział 
zasobów, zwiększaj świadomość 
interesariuszy i pozyskuj nowych 
dostawców z sieci.
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Centrum zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw
Uzyskaj kompleksowy obraz łańcucha dostaw, aby zarządzać ryzykiem i przeprowadzać 
analizy wśród bezpośrednich i pośrednich dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju, 
bezpieczeństwa, pracowników, ryzyka finansowego, odpowiedzialności i 
cyberbezpieczeństwa.

Zautomatyzowana i standaryzowana ocena 
Kwalifikuj dostawców poprzez automatycznie punktowane oceny w zakresie ESG w oparciu 
o szerokie spektrum uniwersalnych standardów, takich jak VRF/SASB (Value Reporting 
Foundation), GRI (Global Reporting Initiative) i SDG (Sustainable Development Goals).

Dostosowana i dynamiczna ocena wszystkich typów dostawców
Oceny mogą być dynamiczne w oparciu o klasyfikację dostawców i konkretne 
wymagania klienta.

Ocena i poprawa dojrzałości ESG
Śledź postępy swoich dostawców w czasie, korzystając z ocen przyrostowych, i podejmuj 
sugerowane działania, aby poprawiać wyniki ESG dostawców i programy 
zrównoważonego rozwoju.

Podejmuj decyzje oparte na danych 
Wykorzystaj szczegółową analitykę, aby dotrzeć do obszarów problematycznych, podkreślić 
osiągnięcia i ułatwić lepszą sprawozdawczość korporacyjną oraz ciągły rozwój w zakresie 
ESG i zrównoważonego rozwoju.

KORZYŚCI
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Oceny opracowane przez 
doświadczonych ekspertów ds. 
zrównoważonego rozwoju na 
podstawie szeroko zakrojonych 
badań, światowych standardów, 
kodeksu postępowania i uznanych 
w branży metodologii

Możliwości 

Wskaźnik ESG obliczany w celu śledzenia dojrzałości w całym łańcuchu 
dostaw oraz w odniesieniu do określonych standardów branżowych

Globalne 
standardy i 

metodologie
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Globalna sieć 
umożliwiająca łatwe 
wyszukiwanie 
dostawców 
gwarantujących 
zrównoważony rozwój 
i różnorodność

Analityka najważniejszych wskaźników w czasie rzeczywistym 
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Za każdą odpowiedź na pytanie dotyczące zrównoważonego rozwoju przydzielane są punkty. Algorytm 
inteligentnie agreguje ważone wyniki ze 100 punktów na podstawie odpowiedzi dostawców. 
Odpowiedzi na poszczególne pytania uwzględniają wiele metodologii ESG i składają się na ogólny 
Indeks ESG. W ten sposób można uzyskać wyniki specyficzne dla standardów branżowych.

Często zadawane pytania 
Jaki jest mechanizm przyznawania punktacji?Pyt

Tak. Chociaż ogólny Indeks ESG opiera się na standardach, system obsługuje również pytania i raporty 
od klientów.

Mamy własne pytania dotyczące ESG. Czy można je włączyć do oceny ESG?Pyt

Dotychczasowe pytania dotyczące zrównoważonego rozwoju i ESG nie są punktowane. Nowa ocena 
ESG i zrównoważonego rozwoju będzie podstawą Twoich wyników ESG. Algorytm jest mapowany 
krzyżowo zgodnie ze standardami branżowymi, zadaje tylko istotne pytania poszczególnym 
dostawcom, ma progresję stopnia dojrzałości i raportowanie trendów.

Czym różni się to od dotychczasowych pytań dotyczących ESG ze standardowego
kwestionariusza kwalifikacji wstępnej?Pyt

Dotychczasowi dostawcy mogą zostać oznaczeni i powiadomieni o konieczności poddania się ocenie. 
Nowi dostawcy, których obecnie nie ma w naszej sieci, zostaną poddani ocenie ESG w ramach procesu 
wdrażania.

Jak to wpłynie na wrażenia dostawców?Pyt

Nie, ocena ESG jest dynamiczna i generuje zestawy pytań na podstawie wybranych przez dostawcę 
rodzajów usług.

Czy wszyscy dostawcy otrzymają ten sam zestaw pytań?Pyt

Sprawdź, czy odpowiedzialnie pozyskujesz zasoby poprzez 
swój łańcuch dostaw, za pomocą oceny zrównoważonego 

rozwoju i ESG od firmy Avetta.

Istniejący klienci: Połącz się z menedżerem konta, aby wziąć udział

Poproś o demo już dziś


