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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

MAR 10 2022 | 15�54

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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Ett komplett
visselblåsarsystem

Anpassningsbar  
rapporteringssida

Enkel och säker 
 kommunikation

Tydlig och lätt ärende-
hanteringsmodul

Kom igång på mindre än 10 minuter. 
Anpassa texter, formulär och 
utseende. Färdigöversatt rapporte-
ringssida till mer än +35 språk.

Anonym tvåvägskommunikation 
mellan organisationen och 
visselblåsaren. Få aviseringar 
om nya meddelanden.

Smart och intuitiv ärendehantering 
med notifieringar och påminnelser 
om deadlines, accesskontroller, 
dokumentationsstöd och statistik.

Kunskap & Erfarenhet

Utvecklat för att efterleva EU-direktivet för 
Visselblåsning samt nationell lag

Grundat i Sverige och har levererat vissel-
blåsartjänster i 10 år

Följer GDPR-lagstiftningen Europeisk kundbas med uppdragsgivare av alla 
storlekar och från alla typer av verks am  heter 
inkl. kommunala och statliga organisationer

Starkt fokus på IT-säkerhet; ISO  27001-  
 certifierade, GDPR-efterlevnad och med 
hosting och infrastuktur i Sverige

ISO 27001-certifierat och gör regelbundna 
penetrationstester

Full SaaS-lösning och tillgängligt på 35 språk
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SYSTEMFUNKTIONALITET

Funktionalitet i detalj

Påminnelser

Ytterligare rapporteringskanaler

Filtrera rapporter

Skydd av känslig information

Standard- och autosvar

Länka ärenden

Prenumerera på påminnelser och få notiser vid 
nya ärenden, meddelanden från anmälaren och 
när viktiga deadlines närmar sig.

Lägg till ytterligare rapporteringskanaler för att 
stöda inrapportering av ärenden på fler sätt. 
Skapa och spara ärenden manuellt i ärende-
hanteringssystemet.

Riskkategorisera era ärenden och använd 
funktionen för att filtrera bort irrelevanta 
 rapporter.

Skydda visselblåsarens identitet genom att 
redigera känslig information och skapa anony-
miserade kopior av ärendet.

Håll en enhetlig kommunikation och missa inga 
viktiga deadlines med standard- och autosvar.

Koppla och länka relaterade ärenden med 
varandra för att få en bra överblick.


