Docierają do Ciebie
alarmujące sygnały?
EY VCO to system dla sygnalistów,
dzięki któremu szybko i skutecznie
zareagujesz na naruszenia. Śpij spokojnie,
mając gwarancję zgodności i wsparcie EY,
kiedy tylko będzie Ci potrzebne.

17 grudnia 2021 roku minie termin wdrożenia do polskiego prawa
Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa
Unii Europejskiej (tzw. Dyrektywy UE o ochronie sygnalistów). Firmy
zobowiązane będą do wdrożenia poufnych kanałów do zgłaszania
naruszeń, a także procesu wyjaśniania zgłoszonych spraw.
W odpowiedzi na nowe wymagania EY stworzył narzędzie IT –
EY Virtual Compliance Officer (EY VCO).

Czym jest EY VCO?
EY VCO to unikalne na rynku narzędzie łączące:

• Moduł do anonimowego zgłaszania nieprawidłowości oraz obsługi zgłoszeń zgodny
z wytycznymi Dyrektywy (z możliwością komunikacji z sygnalistą, także w przypadku zgłoszeń
anonimowych)

• Inteligentne repozytorium dokumentów umożliwiające pracownikom wygodny dostęp do
regulacji wewnętrznych, zaś osobom odpowiedzialnym za zgodność, zarządzanie
dokumentacją oraz zbieranie od pracowników potwierdzeń zapoznania się z procedurami.
Rozwiązanie zawiera automatyczne przypomnienia, statystyki, zapis historii zdarzeń oraz chat

• Wsparcie doradcze największego w Polsce zespołu audytorów śledczych i ekspertów
w zakresie compliance (EY Forensics) poprzez pakiet godzin konsultacji (np. z prowadzenia
postępowań wyjaśniających, śledczej analizy danych czy usług z zakresu e-Discovery)

Kluczowe korzyści
Kanał raportowania
naruszeń zgodny
z Dyrektywą UE
o ochronie sygnalistów

Łatwość implementacji
i intuicyjna obsługa

Zmniejszenie obciążenia
zarządzania firmą
(redukcja codziennych,
powtarzalnych zadań)

Inteligentne repozytorium
dokumentów – przyjazne dla
pracowników i dedykowanych
działów compliance

Czytelne logowanie zdarzeń
w systemie dokumentujące
m.in. przebieg rozpatrywania
sprawy

Łatwy dostęp przez stronę
internetową i urządzenia
mobilne

Dowiedz się więcej
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EY Virtual Compliance Officer:

Główne funkcjonalności

• to bezpieczne narzędzie chmurowe, zgodne z wytycznymi
Dyrektywy w sprawie ochrony sygnalistów oraz RODO

• to narzędzie dostarczane na zasadzie subskrypcji
(miesięcznego abonamentu), niewymagające kosztownej
implementacji

• zapewnia pełną poufność zgłoszeń - EY nie ma dostępu do
treści zgłoszeń czy dokumentów wewnętrznych klientów,
za wyjątkiem sytuacji, gdy klient świadomie chce podzielić
się wybranymi informacjami

• doskonale wpisuje się w bieżące trendy, w tym ideę
„paperless” oraz automatyzację procesów biurowoorganizacyjnych

Poufny kanał zgłaszania naruszeń
dostępny dla pracowników i osób
z zewnątrz organizacji

Anonimowe zgłaszanie
w wybranym języku

Elastyczny kwestionariusz oparty na
dobrych praktykach kryminalistyki
z możliwością dostosowania

Bezpieczny token umożliwiający kontakt
z anonimowym zgłaszającym

Powiadomienia o nowych
zgłoszeniach i wiadomościach od
sygnalistów (e-mail i w systemie)

Możliwość dodawania zgłoszeń
otrzymanych poza systemem,
np. zgłoszonych bezpośrednio
compliance officerowi

Załączanie plików oraz udostępnianie
wybranych zgłoszeń wewnątrz
organizacji

Monitorowanie historii zgłoszeń oraz
podejmowanych działań na osi czasu –
zachowanie pełnej ścieżki audytu

Intuicyjne zarządzanie zgłoszeniami –
przegląd treści, nadawanie priorytetu,
wydruk pdf, przypisanie
odpowiedzialności, status
komunikacji… i więcej

Inteligentne repozytorium regulacji
wewnętrznych – dokumenty przypisane
do grup lub pracowników łatwo dostępne
w jednym miejscu

Śledzenie procesu potwierdzania
dokumentów i związane z nim
statystyki, przypisywanie właścicieli,
automatyczne powiadomienia

Komunikacja z pracownikami
w formie chatu wbudowanego
w system

• jest przyjazne technologiom mobilnym – doskonale
sprawdzi się w użyciu nie tylko na komputerach, ale także
na telefonach komórkowych czy tabletach

Chcesz dowiedzieć się więcej o EY Virtual
Compliance Officer? Skontaktuj się z nami
i umów się na bezpłatną sesję demonstracyjną

Umów spotkanie
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Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:
Jarosław Grzegorz
Associate Partner
+48 508 018 455

Jaroslaw.Grzegorz@pl.ey.com

Wojciech Niezgodziński
Senior Manager
+48 660 440 149

Wojciech.Niezgodzinski@pl.ey.com
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O firmie EY
EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe
i doradztwo transakcyjne. Nasza wiedza oraz świadczone przez nas najwyższej jakości usługi przyczyniają się do budowy zaufania na
rynkach kapitałowych i w gospodarkach całego świata. W szeregach EY rozwijają się utalentowani liderzy zarządzający zgranymi
zespołami, których celem jest spełnianie obietnic składanych przez markę EY. W ten sposób przyczyniamy się do budowy sprawniej
funkcjonującego świata. Robimy to dla naszych klientów, społeczności, w których żyjemy i dla nas samych.
Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi osobny podmiot prawny.
Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji (company limited by guarantee)
nie świadczy usług na rzecz klientów. Informacje na temat sposobu gromadzenia przez EY i przetwarzania danych osobowych oraz praw
przysługujących osobom fizycznym w świetle przepisów o ochronie danych osobowych są dostępne na stronie ey.com/pl/pl/home/privacy.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.ey.com/pl

Anna Chimkowska
Business Development Manager
+48 789 407 405

Anna.Chimkowska@pl.ey.com
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