EQS INTEGRITY LINE

A solução de whistleblowing líder de mercado

O QUE É O EQS INTEGRITY LINE?
Em parceria com o EQS Group a Informa D&B lança em
Portugal o EQS Integrity Line, a solução de whistleblowing
líder no mercado, com vista a apoiar os clientes no
cumprimento da nova Diretiva Europeia de Proteção de
Denunciantes.
É a solução líder de mercado para denúncias anónimas
que permite aos seus colaboradores reportarem situações
de má conduta como corrupção, abuso de poder e
discriminação. Com esta solução é possível resolver estes
assuntos internamente antes de se tornarem públicos
que, nos casos mais sensíveis, podem resultar em prejuízos
financeiros e danos reputacionais. A encriptação do EQS
Integrity Line garante que o denunciante está sempre
protegido.

DIRETIVA (EU) 2019/1937, DO
PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO,
DE 23 DE OUTUBRO DE 2019
A nova Diretiva Europeia de Proteção de Denunciantes foi adotada pela UE a 7 de outubro de 2019, e os Estados-Membros como
Portugal têm de garantir a sua transposição para a legislação
nacional, até 17 de dezembro de 2021
Proteger os denunciantes contra tratamentos injustos, como
retaliação, discriminação ou outros obstáculos, vai encorajar que
mais pessoas denunciem irregularidades ou crimes dentro da sua
empresa. A proteção dos denunciantes é um mecanismo eficaz
na prevenção de violações das normas corporativas, contribuindo
para o bem-estar da sociedade e o interesse público.

COMO FUNCIONA?
O EQS Integrity Line é uma aplicação baseada na web que é operada e
disponibilizada dentro de um sistema fechado (não numa solução cloud)
como parte de uma infraestrutura altamente segura.
O EQS Integrity Line é composto pelos módulos Report Intake para o
envio de mensagens baseado na web e Report Management para o
processamento das denúncias recebidas. Deste modo, a solução de
denúnicas disponibiliza funções que agilizam o trabalho do examinador.
Uma caixa de correio protegida e acessível apenas pelo denunciante
permite a comunicação entre o responsável de compliance e o denunciante.
As ferramentas de tradução integradas permitem um processamento
eficiente das mensagens recebidas, independentemente da língua.

“Cerca de 90% de todos os denunciantes tentam primeiro abordar internamente
as irregularidades observadas antes de contactarem as autoridades, os meios de
comunicação ou o público, desde que encontrem na empresa canais adequados e
uma cultura aberta.”
EVA FISCHER, (2019) A Comissão Europeia e o Parlamento Europeu litam pela proteção dos denunciantes
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Aproveite a melhor solução para proteger a sua empresa e os seus colaboradores
Com o ESQ Integrity Line, utilizará uma solução de denúncias anónimas que cumpre todos os padrões de rigor e excelência. Descubra porque é que as empresas optam pela nossa solução quando está em jogo a proteção e confiança
dos seus colaboradores:

PROTEÇÃO DE DADOS

É a primeira solução certificado relativamente à proteção de dados em conformidade com a legislação
europeia (RGPD).

SEGURANÇA INFORMÁTICA

Cumpre as mais exigentes normas de proteção de dados: dupla certificação de segurança de acordo
com a norma ISO 27001, algoritmos de codificação de dados modernos e únicos, centros de dados de
alta segurança e análises de penetração manuais.

DADOS DE MENSAGEM SEGUROS

É a única solução do mercado que não permite o acesso aos dados das mensagens por nós ou por terceiros. Apenas o cliente tem acesso a essa informação. Para esta particularidade, solicitamos regularmente auditorias e certificados que o comprovem.

FLEXIBILIDADE

Adaptável a qualquer alteração normativa e aos processos internos da sua organização.

INTERNACIONALIDADE

A nossa plataforma de compliance de alta segurança está disponível independentemente do local ou
idioma, 365 dias por ano, 7 dias por semana, 24 horas por dia e em mais de 70 línguas.

APOIO AO CLIENTE

O nosso serviço de apoio ao cliente personalizado está permanentemente ao seu dispor, mesmo após
a implementação, para responder às suas dúvidas sobre o EQS Integrity Line.

SOBRE A INFORMA D&B
A Informa D&B é especialista no conhecimento do tecido empresarial. Através de análises inovadoras, disponibiliza o acesso a informação atualizada
e relevante sobre a atividade de empresas e gestores, fundamental para a condução dos negócios dos seus clientes. A Informa D&B está integrada na
maior rede mundial de informação empresarial, a D&B Worldwide Network, com acesso aos dados de mais de 400 milhões de agentes económicos em
todo o mundo. A base de dados empresarial da Informa D&B é a mais utilizada em Portugal, servindo mais de 500 mil utilizadores através das duas
marcas: INFORMA e eInforma.

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE
808 29 30 29
apoio@informadb.pt
www.informadb.pt
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