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Deloitte SafeSpace er et end-to-
end whistleblower-værktøj med 
skræddersyede løsninger, hvilket 
understreger alt, hvad vi foretager os.

Fortrolighed og sikkerhed. Fuld 
beskyttelse af whistlebloweres identitet, 
hvis de vælger at forblive anonyme.

Mange forskellige rapporterings-
muligheder. Webindberetning og 
telefonisk support tilbydes for at sikre bred 
indberetning.

Åbent 24/7. Fuldt outsourcet og 
uafhængig whistleblower service åbent 
24 timer i døgnet 7 dage om ugen.

Sprog. Vi tilbyder ordningen på flere 
sprog for at reducere eventuelle 
sprogbarrierer og sikrer en effektiv 
kommunikation med whistlebloweren.

Uddannede efterforskere og 
fagfolk. Alle hændelser logges og 
analyseres af uddannede efterforskere 
og fagfolk.

Brugertilpasning. Vi kan tilpasse 
vores webformular og telefoninterview-
format, så det passer til hver enkelt af 
vores kunders behov. 

Kvalitetssikring. Alle rapporterede 
hændelser er underlagt intern 
kvalitetskontrol, og vores medarbejdere 
udfører regelmæssigt uddannelses- og 
kompetenceprøver.

Hurtigt overblik: Hvor som helst, 
når som helst. Rapporter og indsigt 
er tilgængelige på live dashboards 
sammenholdt med historiske trends.

Stor systemsikkerhed. Vores 
teknologi benytter Two Factor 
Authentication og er hosted i sikre og 
certificerede datacentre.

Kompetencer. Til at håndtere jeres under-
søgelsesbehov.

Kapacitet. Til at levere inden for jeres 
tidshorisont.

Robust framework. Muliggør en effektiv 
(intern) efterforskning.

Hovedpunkter til gennemførelse af en 
vellykket whistleblower-ordning: 

Udpeg en ansvarlig person 
Vælg en medarbejder med passende anciennitet. 

Politik 
Ordningen bør forankres i en klar og tilgængelig 
whistleblower-politik.
 
Definer omfanget 
Fastlæg ”hvem”, ”hvad” og ”hvordan”.
 
Skab opmærksomhed 
Lancér en kampagne, der understøttes af anden 
løbende kommunikation.
 
Uddannelse 
Uddan dit team til hurtigt og trygt at reagere på 
hændelser.

Sikker indrapportering

Feedback & yderligere informatio
n

Modtage indrapportering

Analyse

Efterforskningssupport

Supplerende ydelser

Deloitte leverer robuste og konsistente 
undersøgelser på en ansvarlig og 
kvalificeret måde.
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Hvorfor Deloitte?

Hurtig krisehåndtering og undersøgelseskapacitet. Hvor en indrapportering resulterer 
i en krisesituation eller et behov for hastig support, er vi i stand til hurtigt at mobilisere vores 
efterforskningsfolk til at mitigere situationen effektivt og resolut. 

Global rækkevidde og lokale eksperter. Deloittes fremtrædende globale netværk 
af forensic-specialister betyder, at vores kunder har adgang til et væld af ekspertise og 
erfaring.

Compliance-ekspertise. I Deloitte Forensic er vi eksperter i at hjælpe vores kunder 
gennem komplekse compliance-problemstillinger og regulatoriske krav. Vores team har 
erfaring med både whistleblowing regulatorisk compliance og de krav til beskyttelse af 
personfølsomme data og datasikkerhed, det kræver at drive en whistleblower-ordning. 

One-stop shop. Vi tilbyder et team af dygtige forensic-specialister med mange års erfaring i 
at drive whistleblower-ordninger med den førende teknologi og robuste processer.
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