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Organisation

Thanks. Please log back in to see if we have

followed up with more questions in the

coming weeks.

Anonymous
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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.
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Sistem de avertizare
all-in-one

Site de avertizare 
personalizat

Comunicare securizată Modul de gestionare a 
cazurilor

Setează site-ul de avertizare în doar 
10 minute. Personalizează cu 
ușurință textul, întrebările și 
brandingul. Tradus în peste 35 de 
limbi.

Comunicare anonimă bidirecțională 
între organizație și avertizor. Alerte 
pentru mesajele noi.

Gestionare agilă și intuitivă a cazurilor 
incluzând notificări privind termenele 
limită, clasificarea în funcție de risc, 
controlul accesului utilizatorilor, 
documente și statistici.

Cunoștințe & Experiență

Dezvoltat pentru a se alinia la Directiva UE pentru 
avertizare de integritate și la legislația națională

Fondat în Suedia, oferim soluții de avertizare 
de integritate de peste 10 ani

Conform cu GDPR Clienți europeni de diferite dimensiuni, din 
numeroase sectoare economice, inclusiv 
organisme publice

Focus pe Securitatea IT; certificare ISO 27001, 
aliniat la GDPR, stocare pe  servere în Europa

Certificare ISO 27001 și teste de penetrare 
periodice 

Soluție SaaS completă. Disponibil în peste 35 
de limbi
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CARACTERISTICILE SISTEMULUI
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Funcții detaliate

Remindere

Canale suplimentare de raportare

Filtrarea rapoartelor

Editează informațiile sensibile

Răspunsuri automate standard

Conectarea cazurilor

Abonează-te la remindere și primește alerte 
pentru cazurile noi, mesaje de la avertizor și 
apropierea termenelor limită.

Adaugă orice canal de whistleblowing suplimentar 
pentru a contabiliza rapoartele primite. Crează și 
salvează manual cazurile primite prin alte canale în 
modulul de Gestiune a Cazurilor.

Etichetează rapoartele în funcție de risc și 
utilizează funcția pentru a filtra rapoartele 
irelevante sau care nu prezintă riscuri.

Protejează identitatea avertizorului prin editarea 
informațiilor sensibile și prin crearea de copii 
anonimizate ale cazurilor.

Comunică și nu rata termenele limită importante 
cu ajutorul mesajelor standard și răspunsurilor 
automate.

Conectează cazurile primite care se referă la 
aceeași abatere.


