
Wzmacnianie zarządzania pracownikami
dzięki Avetta One

Miej pewność, że tylko wykwalifikowani pracownicy
są wpuszczani na miejsce pracy

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.

Konieczność posiadania wglądu w informacje o pracownikach 
dostawcy jest nie do przecenienia, zwłaszcza w czasach, gdy od 
organizacji wymaga się zarządzania złożonymi, transgranicznymi 
łańcuchami dostaw. Pracownicy w łańcuchu dostaw bez 
odpowiednich kwalifikacji, szkoleń i referencji mogą stanowić 
niepożądane ryzyko, które często pozostaje niezauważone. Z jednej 
strony pracownicy bez odpowiedniej wiedzy na temat 
wykonywanych zadań mogą być narażeni na urazy w miejscu pracy. 
Z drugiej strony pracownicy bez odpowiedniego zestawu 
umiejętności lub przeszkolenia mogą obniżać produktywność, co 
ostatecznie wpływa na wyniki finansowe firmy.

Konsekwencje niezgodności wynikające z braku kwalifikacji pracowników, 
nieważnych certyfikatów i nieodpowiednich szkoleń mogą być poważne:
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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). Platforma ma 
zaawansowane funkcje zarządzania pracownikami, które umożliwiają dostawcom i klientom określenie zestawu 
kompetencji wymaganych dla każdej roli i pracownika świadczącego usługi.

Dzięki Avetta One możesz łatwo przyporządkowywać role pracowników do kompetencji i szkoleń wymaganych do 
bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy. Dodatkowo system weryfikuje szkolenia, certyfikaty i kwalifikacje 
pracowników, więc możesz mieć pewność, że dla Twojej firmy pracują wykwalifikowani pracownicy.

Jedna platforma. Jedno rozwiązanie do kompleksowego 
zarządzania pracownikami w łańcuchu dostaw.

Jak to działa

Pewne zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie poszczególnych pracowników w miejscach 
pracy. Wdrożenie technologii kontroli dostępu do miejsca pracy w celu zapewnienia, że pracownicy 
mają kwalifikacje do zajmowania najważniejszych stanowisk.

Korzyści
Bezpieczniejsze miejsca pracy
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Avetta konfiguruje Twoje wymagania 
dotyczące kwalifikacji i szkoleń według 
roli i lokalizacji.

Twoi dostawcy rejestrują swoich pracowników, 
składają dokumenty kompetencyjne i 
przechodzą wprowadzenie online.

Avetta wykorzystuje połączenie 
profesjonalnej wiedzy i technologii, aby 
skontrolować dokumentację i zatwierdzić 
wstęp pracownika na miejsce pracy.

Rozwiązanie do kontroli dostępu Avetta 
sprawdza pracowników przy bramie i 
zezwala na wstęp pracownikom 
spełniającym wymagania.



Szybsze przeglądy dokumentacji, wprowadzenia online i bieżące monitorowanie zgodności 
oznaczają, że pracownicy dostawcy są zawsze gotowi do pracy.

Gotowość pracowników

Zauważyliśmy, że dzięki zastosowaniu systemu Avetta Workforce Management zdolność 
naszej firmy do monitorowania kompetencji zarówno osób fizycznych, jak i firm, znacznie 
się poprawiła. Jednocześnie system ten daje nam pewność, że zatrudniamy tylko tych, 
którzy spełniają nasze standardy bezpieczeństwa.

Chris Taylor
dyrektor ds. bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia, Hilton Foods

Największe korzyści z systemu Avetta Workforce Management to spersonalizowana obsługa, 
sprawny zespół i holistyczne podejście do zarządzania pracownikami.

Talan Breaden
dział zasobów ludzkich i bezpieczeństwa, Aeris Resources

Kompleksowe wsparcie dostawców gwarantuje, że będą oni w stanie szybko spełnić oczekiwane 
standardy i chętnie wyślą swoich najlepszych pracowników do Twoich miejsc pracy.

Obsługiwani dostawcy

Całą pracę związaną z kontrolą i weryfikacją dokumentów pracowników wykonują 
wykwalifikowani specjaliści wspierani przez technologię, dzięki czemu Twój zespół może 
skupić się na tym, co robi najlepiej.

Możliwość proaktywnego działania
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System Avetta Workforce Management jest obecnie wykorzystywany do zarządzania 
bezpieczeństwem, planowania pracy i sprawdzania różnych rzeczy z perspektywy komercyjnej.  
System Avetta Workforce Management jest teraz zintegrowany ze wszystkim, co robimy.

Grant Crosley
kierownik R&M, Visy

Zdefiniuj wymagania, które muszą spełniać Twoi pracownicy, 
według miejsca pracy, obszaru, roli, załogi lub kompetencji.

Szerokie możliwości konfigurowania

Dostawcy mogą spełniać swoje wymagania w dedykowanym portalu 
niezależnie od Twojego zespołu – eksperci z zespołu ds. sukcesu 
klientów Avetta służą pomocą.

Zaprojektowany z myślą o komforcie dostawców

Dowiedz się, kogo dostawcy wysyłają do Twoich miejsc pracy. 
Profile pracowników i rekordy zgodności możesz w każdej chwili 
przeglądać na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu.

Profilowanie pracowników

Możliwości
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Avetta będzie upewniać się, że dostawcy zachowują zgodność 
pracowników z wymaganiami po zakończeniu procesu wdrażania, oraz 
będzie powiadamiać o wygaśnięciach i nowych wymaganiach.

Bieżące utrzymywanie zgodności

Wyświetlaj bieżące dane dotyczące zgodności pracowników z 
możliwością filtrowania według miejsca pracy, lokalizacji, roli, firmy lub 
pracownika. Zaplanuj dostarczanie ulubionych raportów do Twojej 
skrzynki odbiorczej z wybraną przez Ciebie częstotliwością.

Analityka zgodności w czasie rzeczywistym

Zespół Avetta ds. e-learningu pomoże Ci tworzyć i dostarczać 
interaktywną zawartość online, zarządzać sesjami w klasie (twarzą w 
twarz) i oceniać kompetencje pracowników w Twoim miejscu pracy.

Szkolenia, wprowadzenia i oceny online

Egzekwuj standardy bezpieczeństwa w swoim miejscu pracy za 
pomocą sprzętowych i programowych rozwiązań do kontroli dostępu. 
Pracownicy mogą rejestrować rozpoczęcie i zakończenie pracy za 
pomocą cyfrowych identyfikatorów i plastikowych kart (w obszarach 
o słabej łączności lub bez niej).

Kontrola dostępu

Monitorowanie ryzyka zmęczenia, wysyłanie komunikatów do 
pracowników w miejscu pracy, zarządzanie ewakuacjami i nie tylko. 

Bezpieczeństwo za bramą miejsca pracy
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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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Dowiedz się więcej

System Avetta, opracowany z myślą o złożonych łańcuchach dostaw, pomaga w porządkowaniu i 
aktualizowaniu całej dokumentacji dostawców, która jest zawsze dostępna i zgodna ze stanem faktycznym.

Zarządzanie ryzykiem dla dowolnego dostawcy



Umów demonstrację już dziś!

Dzięki Avetta One ma się możliwość korzystania z jednej, 
ujednoliconej platformy do oceny wszystkich dostawców, 

obejmującej BHP, rentowność finansową, zrównoważony rozwój i 
ESG, kwalifikacje w zakresie różnorodności, 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, umożliwiającą zarządzanie bezpiec-
zeństwem 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 technologi-
ach, 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 dodatkowe 
możliwości pracy w ciągu pierwszego roku od przystąpienia. Ponadto nasi dostawcy otrzymują uprzywile-
jowany dostęp do Avetta Marketplace, gdzie dziesiątki partnerów oferują specjalne zniżki na usługi bizne-
sowe, takie jak ubezpieczenia i wyposażenie do pracy. Avetta obsługuje ponad 500 firm i 125 tys. dostaw-
ców w ponad 120 krajach.


