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Organisation

Thanks. Please log back in to see if we have

followed up with more questions in the

coming weeks.
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I have taken a photo of the document. See

attached.
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Organisation

Thank you for submitting a report to our

organisation. We will review the information

and get back to you as soon as possible.

Please send any further information that

could be valuable for our review.

6

e

Wszystko w jednym systemie do 
obsługi sygnalistów

Spersonalizowana strona do 
zgłaszania nieprawidłowości

Bezpieczna 
 komunikacja

Moduł zarządzania 
sprawami

Bądź gotowy do działania ze swoją witryną 
informującą o nieprawidłowościach w 
zaledwie 10 minut. Dostosuj tekst, 
formularze i branding w prosty sposób. 
Wstępnie przetłumaczone teksty na ponad 
35 języków.

Zaawansowana dwustronna poufna 
komunikacja między organizacją a 
sygnalistą. Otrzymuj powiadomienia 
o nowych wiadomościach.

Inteligentne i intuicyjne zarządzanie sprawami 
z powiadomieniami i przypomnieniami o 
terminach, kategoryzacją ryzyka, kontrolą 
dostępu użytkowników, dokumentacją i 
statystykami.

Wiedza i doświadczenie

System opracowany zgodnie z dyrektywą 
UE w sprawie zgłaszania nieprawidłowości 
i prawem krajowym

Firma założona w Szwecji i od 10 lat dostarcza 
rozwiązania dla sygnalistów

Zgodny z GDPR
Europejska baza klientów, obejmująca klientów 
różnej wielkości i ze wszystkich branż, w tym 
administrację publiczną

Silny nacisk na bezpieczeństwo IT; Certyfikat 
ISO 27001, zgodność z GDPR, hostowane w 
Europie

Certyfikat ISO 27001 i przeprowadzane są 
regularne testy penetracyjne

Pełne rozwiązanie SaaS. Dostępne w ponad 
35 językach
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Thanks. Please log back in to see if we have followed up

with more questions in the coming weeks.
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Organisation

Thank you for submitting a report to our organisation. We

will review the information and get back to you as soon as

possible. Please send any further information that could

be valuable for our review.
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CECHY SYSTEMU
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Funkcjonalność w szczegółach

Przypomnienia

Dodatkowe kanały raportowania

Filtrowanie raportów

Redagowanie poufnych informacji

Automatyczne odpowiedzi

Łączenie spraw

Subskrybuj przypomnienia i otrzymuj powiado-
mienia o nowych sprawach, wiadomościach od 
sygnalistów i zbliżających się terminach.

Dodaj dodatkowe szczegóły kanału raportowania, 
aby obsługiwać raporty otrzymane z tych 
kanałów. Ręczne tworzenie i zapisywanie spraw z 
dodatkowych kanałów w Case Management.

Oznacz raporty z oceną ryzyka i użyj funkcji do 
odfiltrowania raportów nieistotnych lub niezwią-
zanych z ryzykiem.

Chroń tożsamość osoby zgłaszającej przypadki 
naruszenia, redagując poufne informacje i 
tworząc anonimowe kopie sprawy.

Zachowaj spójność komunikacji i nie przegap 
ważnych terminów dzięki wiadomościom 
standardowym i automatycznym.

Połącz i powiąż sprawy w swoim systemie raportowania 
spraw przez sygnalistów, które dotyczą tego samego 
niewłaściwego postępowania lub wykroczenia.


