Sedex Advance
Uma plataforma colaborativa que permite registrar,
analisar, gerenciar, e apresentar informações de risco em
sua cadeia de suprimentos. Aumente sua
sustentabilidade social, ambiental e
ética, para melhorar e proteger
sua reputação corporativa
globalmente.

Seu desafio
O mundo está mudando e, com isso, os
riscos e oportunidades em sua cadeia de
suprimentos estão em constante evolução.
Da escassez de recursos naturais aos
direitos humanos, e da exploração
do trabalho infantil à degradação
ambiental, a lista de questões
de sustentabilidade que afetam
sua cadeia de suprimentos está
em constante crescimento. Tentar
registrar, analisar, gerenciar e
apresentar todas estas informações,
pode ser desafiante, demorado e caro.

Nosso produto Sedex Advance é a maior plataforma colaborativa do mundo para
compradores, fornecedores e auditores, e permite armazenar, compartilhar e relatar
informações sobre a cadeia de suprimentos de maneira rápida e fácil.
Ter acesso a uma rede de dados tão valiosa permite que você analise as práticas éticas,
ambientais e sociais de seus fornecedores, e lhe ajude a alcançar suas metas de sustentabilidade.

Join now sedexglobal.com

Caraterísticas do Sedex
Advance
●● Tecnologias simples de compartilhamento e mapeamento
●● ● Ferramenta de Avaliação de Risco (Risk Assessment tool)
com um mecanismo global de pontuação analítica
●● ● Classificação específica de não conformidades de auditoria
para cada sitio em específico
●● ● Ferramenta de relatório de inteligência de negócios
●● ● Recursos off-line
●● ● Plataforma para gerenciar diferentes auditorias e

The Benefits for You
Trabalhe de forma rápida e eficaz

Experiência e especialização na ponta dos
dedos
Ao usar o Sedex Advance, você participa da
maior comunidade de cadeia de fornecimento

Dinâmico e fácil de usar. O Sedex Advance oferece

responsável do mundo. Mais de 40.000

suporte a você em todas as etapas do seu processo de

compradores e fornecedores em 150 países

abastecimento sustentável.

estão usando a plataforma para colaborar,
gerenciar riscos, melhorar os seus padrões e

Economize tempo e dinheiro

aumentar a sustentabilidade.

Quer que a sua cadeia de suprimentos atinja 10 ou 1000

Projetado por você, para você

fornecedores? O Sedex Advance é flexível para atender
às suas necessidades. E permite que você economize

De companhias aéreas a supermercados,

de maneira significativa de tempo e dinheiro.

varejistas de moda a grandes marcas de
FMCG. O Sedex Advance baseia-se em mais

Promove melhores práticas para o seu negócio

de 14 anos de experiência em apoiar as
principais empresas do mundo e suas redes

Ajuda a impulsionar mudanças positivas e melhoria
contínua através de uma participação ativa no Fórum de

de fornecedores globais, em seus programas
de fornecimento sustentável

Partes Interessadas da Sedex (SSF)
Acesso instantâneo e suporte contínuo
Minimize seus custos, maximize sua capacidade
Ao permitir que fornecedores e compradores

O Sistema de Gerenciamento de

compartilhem informações em um formato único para

Aprendizagem da Sedex contém módulos

vários clientes, o Sedex Advance evita a duplicação

de e-learning interativos para ajudá-lo a

desnecessária e impulsiona a transparência e a

desenvolver seu conhecimento sobre a Sedex

compatibilidade. Isso permite que você invista melhor

em seu próprio ritmo. Treinamento ilimitado do

seu tempo, esforço e recursos onde eles são realmente

sistema e acesso ao help desk multilíngue da

necessários

Sedex está incluído na sua adesão.
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