
Ograniczanie ryzyka 
finansowego dzięki Avetta One

Monitoruj kondycję finansową swoich dostawców
i zarządzaj nimi 

O sile organizacji świadczy jej sieć dostawców. Stwierdzenie to jest 
szczególnie prawdziwe, gdy gospodarka światowa idzie naprzód, a 
łańcuchy dostaw ewoluują w odpowiedzi na nią. Postęp ten niesie jednak 
ze sobą ogromną złożoność i nowe czynniki ryzyka, które organizacje 
muszą stale monitorować i ograniczać.

Ryzyko finansowe było historycznie postrzegane jako kluczowe źródło 
ryzyka w ekosystemie dostawców i firm. Dostawcy doświadczają 
problemów finansowych lub operacyjnych związanych z zarządzaniem 
przedsiębiorstwem lub pracownikami, co może mieć wpływ na umowy i 
zakłócać płynność świadczenia usług. W związku z tym monitorowanie 
stabilności finansowej tych dostawców jest kluczowe. Dzięki temu firmy 
mogą podjąć szybkie działania w celu zminimalizowania ryzyka.  

Monitorowanie kondycji finansowej każdego dostawcy i zarządzanie nią 
w złożonych, międzynarodowych łańcuchach dostaw, wymaga wiele 
wysiłku.Szczególnie że firmy nie mogą sobie pozwolić na niepowodzenie 
w tym zakresie.

55% organizacji uważa, że 
niewypłacalność dostawców 
jest jednym z głównych 
zagrożeń finansowych dla 
łańcucha dostaw.

Ryzyko finansowe 
dostawcy stanowi prawie 
48% wszystkich 
ryzykownych zdarzeń 
odnotowanych w 2020 
roku.

Ostatnio 60% organizacji 
potwierdziło, że 
zakłócenia w łańcuchu 
dostaw doprowadziły do 
spadku ich wyników 
finansowych o 3%.

W 2020 r. ryzyko 
finansowe dostawców 
spowodowało, że 
opóźnienia w produkcji 
wzrosły o 302%.

Znaczenie stałego monitorowania kondycji finansowej dostawców
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Avetta One

W Avetta rozumiemy, że każdy łańcuch dostaw jest unikalny i wiąże się z wieloma czynnikami ryzyka. 
Dlatego też wierzymy, że wdrażanie holistycznego podejścia do systemów zgodności jest konieczne. A 
Avetta One to idealne do tego narzędzie.  

Avetta One jest największą w branży platformą do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw (SCRM). Dzięki 
Avetta One, firmy mogą automatycznie sprawdzać kondycję finansową każdego dostawcy poprzez 
integrację z Experian. Partnerstwo firmy Avetta z Experian® upraszcza monitorowanie kondycji finansowej 
dostawców poprzez: 

Niezależnie od liczby dostawców, integracja z Avetta Experian ułatwia 
analizę baz danych dostawców. W trakcie tego procesu każdy 
dostawca otrzymuje konkretne oceny i kluczowe wskaźniki unikalne 
dla jego działalności.

jedna platforma. Jedno rozwiązanie dla kompleksowego 
ograniczania ryzyka finansowego w łańcuchu dostaw

Ocena dużych grup przy minimalnym wysiłku

Dane finansowe gromadzone przez firmę Experian są regularnie 
odświeżane, dzięki czemu możesz mieć pewność, że otrzymujesz aktualny 
obraz wszystkich dostawców. Dzięki tym informacjom możesz nie tylko 
szybciej podejmować decyzje, ale również robić to bardziej efektywnie.

Szybkie podejmowanie decyzji dzięki
automatycznym przeglądom 

Mając te dane pod ręką, można łatwo włączyć weryfikację kondycji 
finansowej dostawcy do procesu kwalifikacji. Utrzymuj wysokie 
standardy i niskie ryzyko, wprowadzając do planu zarządzania 
dostawcami odpowiednie zasady dotyczące zgodności z przepisami.

Filtrowanie ryzykownych kont 
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Integracja z Experian pozwala na przechwytywanie danych dostawców w ich systemie w celu analizy. Wyniki są 
następnie przesyłane z powrotem do zakładki Ryzyko finansowe i panelu Kondycji finansowej w celu łatwego 
przeglądania. 

Dostawcy przypisywana jest ocena ryzyka w zakresie stabilności finansowej (1–100), 
która określa prawdopodobieństwo niedotrzymania zobowiązań finansowych lub 
upadłości.

Dostawcy otrzymują również ocenę Intelliscore Plus, która identyfikuje tych, 
którzy mogą mieć opóźnienia w płatnościach, ale prawdopodobnie będą 
wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych.

Chociaż szybkie podsumowania są przydatne, rozumiemy potrzebę 
rozszerzenia Twojej widoczności.Szczegółowe raporty są dostępne na 
żądanie w przypadku, gdy wyniki podsumowujące nie dostarczają 
informacji, których szukasz.

Generowanie danych w czasie rzeczywistym

Jak to działa?

Na pulpicie nawigacyjnym platformy Connect są również widoczne informacje dotyczące zastawów, 
wyroków lub upadłości dostawców. 
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Największą zaletą interfejsu API Avetta jest automatyczne ograniczanie ryzyka. 
Korzystając z codziennych informacji udostępnianych przez platformę Avetta, jesteśmy 
w stanie zapobiec dalszej współpracy z dostawcami, którzy nie przestrzegają zgodności 
z naszymi regułami biznesowymi.

Sean Murphy
dyrektor ds. zaopatrzenia strategicznego, BlueStream
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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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Zrównoważony
rozwój i ESG

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 dostaw-
com zwiększać kwalifikacje do pracy. Klientom zatrudniającym pracowników w naszej sieci oferujemy 
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 pracown-
ików w głównych branżach na całym świecie, w tym w budownictwie, energetyce, obiektach, zaawanso-
wanych technologiach, produkcji, górnictwie i telekomunikacji. 

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 dodat-
kowe 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.

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


