
Simplificering af udfordringer med styring af politikker
I arbejdet med politikker oplever virksomheder ofte de samme 
udfordringer. Det gælder bl.a., at politikker ikke er opdateret med 
de seneste ændringer, ejerskab er ikke klart defineret, politikker 
er ikke klart kommunikeret, og derfor er de ikke kendt af medar-
bejderne, eller de fortolkes forskelligt. Der kan også forekomme 
inkonsistens med andre politikker.

Det er især virksomheder i stærkt regulerede industrier, som op-
lever, at det kan være svært at holde politikkerne opdateret i takt 
med, at compliance-krav ændrer sig og nye opstår.

DCI Policy Management modulet forenkler og simplificerer de for-
skellige opgaver i jeres politikkers livscyklus. Dette er fra udarbejdel-
se, til godkendelse, kommunikation og administration af revisioner af 
politikker mellem flere interessenter. Det vil sige, at DCI bidrager til, at 
din virksomhed nemmere og mere effektivt kan styre politikker.

Deloitte Control Intelligence (DCI) og Policy 
Management. Vi giver jer værktøjet til effektiv 
styring af jeres politikker

Behovet for politikker går hånd i hånd med compliance-krav og virksomhedens 
strategi. Derfor er det helt altafgørende at have en effektiv proces for styring af 
politikkers livscyklus på lige fod med virksomhedens øvrige arbejde med compliance, 
risici og kontroller. Når compliance-landskabet skifter, er der tilsvarende behov 
for nye eller opdaterede politikker, og oftest skal ændringerne håndteres med 
det samme. Lad os hjælpe jer med effektiv understøttelse af processen.

Modulet konsoliderer alle dine politikker på en fleksibel og 
skalerbar SharePoint platform, som integreres med tilhørende og 
relaterede kontroller. Det vedrører bl.a. rettidig gennemgang af 
politikker, og sikring af compliance ved overgang fra en version af 
en politik til en anden. 

Du kan oprette opgaver, der relaterer sig til hver fase i politikkens 
livscyklus. Fx opsætte workflows for regelmæssig opdatering af 
politikker, det vil sige, hvornår hver ”aktiv politik” skal gennemgås 
eller revideres i forbindelse med udløb eller ændringer. Det vil være 
muligt at overvåge og synliggøre status på alle aktiviteterne, så I får 
det bedste grundlag at træffe beslutninger på. 

Håndhæve politikker, tilfredsstille regulatorer og undgå 
konsekvenser
En væsentlig del af arbejdet med politikker omfatter også at 
tilfredsstille regulatoriske instanser, som vil have bevis for, at dine 
medarbejdere er bekendt med og forstår virksomhedens politikker. 
Bekræftelser og undersøgelser kan bidrage til, at skabe bevis for, at 
medarbejderne og tredjeparter samlet set overholder politikker. 
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Index Policy Name Area SubArea Policy Status Date

P31 Work enviroment policy Policy Life Cycle People Active 2/16/2017

P16 Whistleblower policy Policy Life Cycle Governance Under revision 2/15/2017

P23 Treasury policy Policy Life Cycle Treasury and Finance Under revision 2/15/2017

P29 Travel policy Policy Life Cycle People Awaiting approval 2/2/2018

P34 Supplier code of conduct Policy Life Cycle Operations and Strategy Active 2/1/2018

O07 Rules of procedure for Audit Committee Policy Life Cycle Governance Active 1/1/2017

O01 Rules of Procedure Policy Life Cycle Governance Active 2/3/2018

P36 Roles and responsibilities Policy Life Cycle People Active 2/2/2018

P30 Recruiment policy Policy Life Cycle People Active 2/2/2018

P20 Purchasing and cost policy Policy Life Cycle Operations and Strategy Active 2/22/2017

P22 Project policy Policy Life Cycle Operations and Strategy Awaiting approval 2/15/2017

P02 Policy for Underwriting Risk Policy Life Cycle Compliance Awaiting approval 2/9/2017

Intuitive dashboards hjælper dig med at overvåge status på og 
resultater af bekræftelser og undersøgelser. Herved styrker du 
overholdelsen af compliance-krav, og er samtidig revisionsklar.

Opdatere, godkende og finde
Udarbejdelse og opdatering af politikker for at opfylde compliance-
krav er godt. At være i stand til at finde dem, når du har brug for 
dem, er bedre.

Online redigering, versionskontrol og revisionsspor er opgaver, 
som du kan samle i DCI. Derved bliver de lettere at styre, end hvis 
de ligger i e-mails og på shared drives. Du kan samtidig søge på 
politikker og vide, at det altid er den seneste version, der er i DCI – 
eller du kan se, om en politik er under revidering.

Politikkerne vil blive gemt i systemet som web-baseret indhold. 
Der er således ingen grund til at tilføje et andet dokument til dit 
bibliotek, fordi du samtidig kan se alle historiske forandringer.
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DCI til strømlining af jeres livscyklus for politikker
Behovet for en hurtigere reaktion på ændringer i compliance-
landskabet er fortsat stigende. Det kan virke som en kæmpe 
udfordring, men det behøver det ikke at være. 

Med Deloitte Control Intelligence (DCI) får I værktøjet til at 
lykkes med at strømline aktiviteterne i politikkernes livscyklus. I 
bestemmer selv omfang og tempo. Bliv klogere på, hvordan DCI 
policy-modulet kan understøtte jeres forretning, og hvordan vi kan 
hjælpe jer.  

I tillæg kan I også drage nytte af at overvåge de forskellige politikker 
i forhold til, om de er dækkende, indeholder det de skal og ikke 
mindst er konsistente i opbygningen. 

Ved at vælge det rigtige værktøj vil jeres virksomhed ikke gå glip 
af de muligheder og fordele, som automatisering giver. Uden 
automatisering ender nogle virksomheder med at blive eksponeret 
for risici, hvad angår overholdelse af compliance-krav. Med Deloitte 
Control Intelligence har vi taget højde herfor. Ved at have større 
fokus på de muligheder, automatisering giver, opnår I betydelige og 
stærke konkurrenceparametre gennem intelligent og smart styring 
af jeres virksomheds politikker gennem hele deres livscyklus. 

I kan også opnå værdi ved at kombinere andre compliance-, 
risiko- og kontrolområder med en integreret løsning. DCI Policy 
Management modulet er ét ud af flere moduler i DCI.
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