
D4Whistler™



Senest i 2023 skal private virksomheder med mere end 50 

medarbejdere etablere whistleblowerordninger. Det har EU 

besluttet, og med D4Whistler kan I være klar med en tryg og 

professionel ordning på kort tid.

I kan handle proaktivt

D4Whistler er en webbaseret løsning, hvor medarbejdere, 

samarbejdspartnere eller andre anonymt kan gøre ledelsen 

opmærksom på forhold, der er ulovlige, uetiske eller i strid 

med interne retningslinjer.

Det sætter jer i stand til at handle proaktivt og rette op på 

uønskede forhold i virksomheden. 

Sikker håndtering af oplysninger 

D4Whistler giver mulighed for fuld anonymitet og skaber 

betingelserne for, at I kan håndtere henvendelserne sikkert 

og fortroligt i jeres organisation. 

Systemet logger ikke data på hverken afsenderen eller på de 

oplysninger, der sendes ind, og henvendelserne kan ikke spo-

res til afsenderen, hvis han eller hun ønsker at være anonym. 

Løsningen understøtter kravene i Hvidvasklovens §35 om 

anonym indberetning, og D4Whistler sikrer desuden, at per-

sondata bliver behandlet i henhold til GDPR.

En professionel løsning på kort tid

D4Whistler er ukompliceret at sætte op. Når I er parate, 

sender I de nødvendige informationer til os - så sørger vi for 

det tekniske set-up. 

Selve adgangen til D4Whistler kan I placere, hvor I ønsker - fx 

på intranettet, på jeres hjemmeside eller som en fane i  

D4InfoNet. Det kan vi aftale nærmere. 

Gode grunde til at vælge D4Whistler

-  Anmelderen er 100 % anonym

-  Man kan vedhæfte fotos og dokumenter

-  Høj sikkerhed beskytter afsenderen

-  D4 sørger for den tekniske opsætning

-  GDPR-reglerne om registrering af brud på persondata- 

    beskyttelse overholdes

-  Hvidvaskningslovens §35 om anonym indberetning 

    understøttes

-  D4Whistler kan også bruges til fx trivselsmålinger med 

    anonyme besvarelser

Gør det nemt at gøre 
det rigtige

D4Whistler – enkel 

og brugervenlig

1. Klik ind på virksomhedens  dedikerede 

    whistleblower-side 

2. Skriv observationer og  vedhæft evt. filer

3. Tryk send

Overvejer I at etablere en whistleblowerordning for at fange og forhindre 

fejl og uregelmæssigheder i jeres organisation? Så er D4Whistler et oplagt 

sted at starte.



D 4  E N T E R P R I S E  S O L U T I O N S

D4 Enterprise Solutions ApS er en dansk softwarevirksomhed, der gennem vores ledelsessystem 

D4InfoNet tilbyder brugervenlige løsninger indenfor procedurer, procesbeskrivelser, registreringer 

og kompetenceoverblik.

D4InfoNet er en standardløsning, der kan tilpasses individuelle behov, og det opfylder samtidig de 

strengeste myndighedskrav indenfor certificeringer og standarder. Vores løsninger bruges dagligt 

hos både store og små virksomheder, private som offentlige og indenfor mange forskellige brancher. 

Vores organisation er præget af, at der er højt til loftet og fokus på personlig trivsel og udvikling, 

hvilket smitter af i vores daglige samarbejde med vores kunder. 

+45 45 90 31 50 d4infonet.dk info@d4.dk


