
DocuGUARD

Instant Access to Your Entire Supply Chain’s 
Prequalification Information

DocuGUARD adalah solusi dan layanan berbasis cloud yang dirancang untuk mengumpulkan dan 
menyimpan prakualifikasi informasi pemasok. Ini memungkinkan onboarding cepat dan mudah 
dari pemasok baru dan yang sudah ada dan akses ke semua kualifikasi informasi dari perangkat 
apa pun yang mendukung web untuk konsistensi  dan pandangan akurat dari rantai suplai Anda.

Dapatkan visibilitas yang belum pernah terjadi 
sebelumnya ke dalam rantai pasokan Anda dengan 
semua statistik keselamatan pemasok dan profil 
risiko di satu sistem. Lacak data historis dan gunakan 
indikator utama untuk membuat keputusan bisnis yang 
lebih baik.

Menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan Anda dengan 
memastikan kontraktor dan pemasok  untuk hal 
yang sama dalam standar keamanan, kualitas, dan 
keberlanjutan. Bangun dan kelola perusahaan Anda 
dengan reputasi merek yang sulit di dapatkan.

Selalu miliki data kualifikasi terkini untuk seluruh 
rantai pasokan Anda. Informasi yang dilaporkan sendiri 
diverifikasi untuk memastikan akurasi dan diperbarui 
setiap tahun, jadi Anda dapat membuat keputusan 
pembelian berdasarkan data terbaru.
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Visibilitas Penjajaran

Kualitas data

Secara signifikan mengurangi jumlah waktu dan 
tenaga yang diperlukan untuk mencari pemasok 
yang kompeten. Biarkan DocuGUARD dan Tim Avetta 
melakukan pengangkatan  dengan menyederhanakan
proses dan memberikan bimbingan dan dukungan ahli.
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Informasi prakualifikasi, kesehatan dan keselamatan 
statistik, dan metrik khusus klien semua disimpan di 
satu tempat untuk akses yang mudah. Pengadaan, op-
erasi, manajemen risiko, dan profesional keselamatan 
dapat digunakan dengan sistem tunggal dengan akses 
informasi ke real-time yang sama.

Solusi teknologi DocuGUARD hadir didukung
oleh para layanan profesional dengan garis depan 
kesehatan , keamanan, dan pengalaman kepatuhan. 
Mereka sangat cocok memenuhi kebutuhan spesifik 
Anda karena mereka meluangkan waktu untuk 
memahami kompleksitas rantai suplai Anda. Mereka 
akan menjadi pemasok Anda dan membimbing mereka 
untuk bertemu

Kriteria dan Bendera yang 
Ditetapkan Klien

Sumber Kebenaran Tunggal

Layanan Ahli
Lihat seluruh rantai suplai Anda sekilas dengan kuat
namun pelaporan intuitif untuk membuat keputusan 
berdasarkan data dengan percaya diri. Berlangganan 
laporan untuk harian, mingguan, atau email bulanan 
dengan data yang diperbarui tepat di Inbox Anda.

Pelaporan dan Analytics

DocuGUARD memungkinkan Anda menentukan kepatu-
han kriteria Anda sendiri dan menyesuaikan tingkat risiko. 
Cepat melihat pemasok mana yang memenuhi syarat 
untuk bekerja sama dengan Anda, juga sebagai alasan 
untuk tingkat risiko mereka. Kriteria yang berbeda bisa 
ditetapkan untuk setiap situs atau jenis pekerjaan.

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