Portal de Compliance com controles prontos
para mitigar os riscos associados a seus
Fornecedores e Parceiros

Conceito
Para competir no cenário
global, uma corporação precisa
conhecer seu universo de riscos
e compliance. Para um
programa de compliance e
anticorrupção efetivo, o
monitoramento dos riscos
advindos de fornecedores e
terceiros, deve ser uma
atividade contínua e presente
nas organizações. A existência
de procedimentos sólidos junto
aos parceiros da organização,
ajudará a empresa a afastar
riscos de corrupção que podem
prejudicá-la de maneira
definitiva. Com nossa solução
as organizações têm a
segurança de que suas
estratégias e orientações serão
geridas de forma sustentável,
segundo as diretrizes
estabelecidas.
O Team360 é uma ferramenta
GRC com abordagem ampla na
avaliação e monitoramento dos
riscos com fornecedores e
parceiros, garante segurança e
rastreabilidade dos registros e
documentação e permite
automação e acessibilidade de
todo o processo de compliance.

Benefícios
Avaliação em diferentes níveis de classificação de riscos
Conformidade com leis e regulamentos anticorrupção
Agilidade no processo de due diligence de terceiros
Procedimentos de monitoramento e anticorrupção
Monitoramento de exceções e retenção de documentação
Automação de follow up de ações de compliance
Minimização de impactos operacionais em caso de incidente
Reputação corporativa e valor da marca protegidos

Principais componentes
da solução integrada
Gestão de Riscos
ŸNíveis de classificação de riscos de terceiros
ŸMatriz de Riscos de compliance de fornecedores
ŸDicionários de controles e melhores práticas

Autoavaliação
Questionários eletrônico para parceiros
Cálculo de rating e benchmarking
Registros e rastreabilidade de documentos

Controle de ações de treinamento
Follow up de exceções e remediações
Painéis gerenciais de monitoramento

Planejamento
Planejamento de atividades periódicas
Integração com canal de denúncias
Controle previsto x realizado

Indicadores de Desempenho
Painéis com indicadores corporativos
Análises comparativas e históricas
Geração de Dashboards

Ÿ Plataforma Java e arquitetura web
Ÿ Suporte aos principais bancos de dados
Ÿ Integrado ao e-mail corporativo
Ÿ Relatórios em PDF®, XLS e Microsoft Word®
Ÿ Componente de Business Intelligence
Ÿ Hospedagem em datacenter certificado
Ÿ Idiomas: português, inglês e espanhol

Soluções GRC
As soluções Vixteam para GRC, trabalhando em conjunto com conteúdo, tecnologia e aplicações de
parceiros do ecossistema GRC, proporcionam a solução mais efetiva para governança, risco e
cumprimento de normas. Com os serviços e o software da Vixteam, você pode implantar soluções
de: Audit Management, Data Analysis, Continuous Controls Monitoring, Risk Dashboard e IT
Audit. Uma empresa consolidada, com atuação em todo o país e no exterior, através da sua rede de
parceiros e distribuidores.

vixteam.com.br
grc@vixteam.com.br

Vitória - ES
27 3331-3100

São Paulo - SP
11 3280-0309
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