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CSR-systemet ComQuest
- nu i Danmark

Årsregnskabsloven er netop ændret. Fra og med
2009 er det lovbestemt for større virksomheder årligt
at rapportere om deres samfundsansvar. 
Med ComQuest opnår virksomheden sine CSRmål hurtigere med fuld dokumentation og sparer
samtidig tid og penge.
ComQuest er et specialiseret IT-system til indsamling af CSR-data og efterfølgende rapportering om
resultater og fremdrift. Systemet er tilpasset danske
standarder og sprog, og indeholder fra starten skemaer og målepunkter fra den omfattende internationale ”GRI”-standard (www.globalreporting.org)
ComQuest konfigureres derfor hurtigt og fleksibelt til
virksomhedens behov.

4-faset model ”CSR4all”

ComQuest indeholder som basis GRI’s retningslinjer
og resultatindikatorer for bæredygtig rapportering
(GRI Sustainability Reporting Guidelines) på både
engelsk og dansk. Derfor kan virksomheden komme
hurtigt fra start, uden at skulle bruge unødig tid på
opsætning og tilretning.
Systemet implementeres efter en 4-faset model
”CSR4all”, hvor undervisning/analyse, design,
organisering og implementering indgår med hver
deres andel. Typisk gennemføres alle 4 faser på under 3 kalendermåneder afhængig af virksomhedens
niveau og ambition.

Funktioner og fordele

ComQuest indeholder alle nødvendige funktioner til
styring af arbejdsgange (workflow), tilrettelæggelse
af organisering, versioner, indsamling af data og
rapportering i web-format (tekst og tal) samt brugerstyring. Godkendelse og revisionsspor er integreret,
og systemet er let for brugeren at lære og at arbejde
med.
Alle data samles i en central database, og er dermed
til rådighed for videre brug i analyser og regnskabsrapporter såvel internt som eksternt.

Priser og leverancemodeller

ComQuest kan konfigureres fra 5 brugere til flere
hundrede. Systemet kan enten leveres på
servicebasis i en ”hosted” løsning, eller til installation i virksomhedens eget IT-miljø. Priser fra DKK
85.000 og opefter.
ComQuest markedsføres i Danmark af CSR Nordic i
samarbejde med PricewaterhouseCoopers.
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