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Minimalkan Risiko Rantai Pasokan Dengan Kedalaman 
Audit Pemasok

AuditGUARD adalah layanan pengauditan pemasok kelas dunia yang mencakup keselamatan, 
keberlanjutan, jaminan kualitas, dan audit lapangan di lapangan sambil memberikan panduan 
praktik terbaik. Organisasi mendapatkan visibilitas tentang bagaimana pemasok menerapkan 
kebijakan dan prosedur yang terdokumentasi. Pemasok menerima umpan balik profesional 
untuk meningkatkan praktik bisnis mereka.

Kirimkan sinyal kuat komitmen Anda untuk 
melakukannya praktik bisnis  dengan benar. Audit 
membuat pemasok bertanggung jawab untuk 
memenuhi standar Anda dan memberdayakan mereka 
membuat perbaikan. Profesional industri Avetta 
tidak hanya mengidentifikasi kesenjangan, mereka 
memandu pemasok bagaimana caranya
untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Buat keputusan manajemen risiko yang lebih baik. 
Audit berfokus pada pencegahan risiko dengan 
memastikan bahwa dokumentasi kebijakan dan 
prosedur dilaksanakan. Temuan memberikan 
indikator utama potensi risiko dan memungkinkan 
pengambilan keputusan berdasarkan bukti
praktik pencegahan risiko.

Fokus untuk mengembangkan bisnis Anda dan biarkan 
industri  Profesional Avetta fokus pada peningkatan 
stabilitas rantai pasokan. Rantai suplai Anda akan 
menerima berkelanjutan dukungan dari para 
profesional terkemuka untuk memenuhi persyaratan 
Anda  dan menerapkan praktik Industri terbaik. 
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Peace-of-Mind

Dapatkan solusi audit khusus yang tepat untuk bisnis 
Anda. Setiap bisnis memiliki kombinasi risiko toleransi 
yang unik dan profil risiko pemasok. Tim Avetta
akan bekerja dengan Anda untuk memastikan 
AuditGUARD memenuhi kebutuhan audit khusus Anda.

AuditGUARD

Fleksibilitas



Pelajari lebih lanjut di avetta.com atau hubungi kami di 949-936-4500

Di bawah ini adalah contoh kecil dari audit pemasok yang tersedia melalui 
AuditGUARD. Namun, profesional audit Avetta akan bekerja dengan Anda 
untuk membangun solusi audit yang disesuaikan yang memenuhi kebutuhan 
spesifik Anda.
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Pastikan bahwa pemasok sejajar dengan keselamatan 
Anda, tenaga kerja, lingkungan, dan anti-suap dan 
standar korupsi dengan tinjauan menyeluruh tentang 
keberlanjutan dokumentasi.

Verifikasi bahwa pemasok memiliki prosedur 
keselamatan yang tepat di tempat dengan tinjauan 
keamanan program manajemen menyeluruh 
Pastikan manual keselamatan mematuhi yurisdiksi, 
legislatif, internal, dan standar praktik terbaik.

Ambil audit satu langkah lebih jauh dengan inspeksi 
di tempat untuk memastikan karyawan memahami 
kebijakan dan Prosedur yang diperlukan. Profesional 
industri Avetta melakukan wawancara dan 
memvalidasi pelatihan yang tepat.
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Audit Keberlanjutan Audit Manual 
Keselamatan

Audit Lapangan

Pelatihan tinjauan dokumen dan log profesional 
industri Avetta untuk memastikan prosedurnya
diikuti dengan benar. Ini juga termasuk peninjauan
catatan pemeriksaan peralatan penting.
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Audit Pelaksanaan

Panduan Pemasok
Para profesional audit Avetta tidak hanya melaporkan temuan kepada klien, mereka berkonsultasi dengan 
pemasok tentang eksposur dan bagaimana cara meminimalkan risiko. Contoh program kebijakan dan pelatihan 
disediakan bersama dengan praktik terbaik dalam implementasi.


