
Whistleblower
platform
En tryg og sikker løsning alle tør bruge



Sibilum er en platform, der lever op til Whistleblower 
lovens §12 og alle de øvrige tekniske krav, der stilles. 
Vi garanterer den bedste og mest sikre løsning, som 
på alle måder sikrer fuld fortrolighed og diskretion 
fra start til slut for alle involverede.

Systemet er bygget med henblik på tilgængelighed og 
simpel tilgang, således brugeren og indberetteren føler 
sig tryg og fortrolig i anvendelse af systemerne. 

Sibilum er en dansk onlineløsning, ejet og driftet af 
vores eksperter. Systemet er udviklet som en special-
iseret og effektiv løsning, der lever op til gældende krav 
og lovgivning:

• understøtter helhedsorienteret whistleblowerordning 
• ISO 27001 framework for informationssikkerhed 
• digitale værktøjer, der sikrer en tryg sagsbehandling
• webtilgængelig fra alle gængse enheder
• uvildig ISAE 3402 erklæring hvert år
• skalerbar uden merpris

Har jeres virksomhed mere end
50 ansatte, skal I have en
lovpligtig whistleblowerordning.
Det kan Sibilum løse for jer. 



BASIS abonnement
- for organisationer med op til 500 ansatte.
Sprog er begrænset til dansk og engelsk

Pris pr. mdr. kr. 335,- plus moms 

PRO abonnement
- for organisationer med mere end 500 ansatte
Understøttelse af alle europæiske sprog

Pris pr. mdr. kr. 670,- plus moms 

Abonnement indeholder
• Unik og tilrettet indberetter side
• BASIS er på dansk og engelsk
• PRO indeholder flere sprogvarianter
• Kommunikation med anmelder via sikret postkasse
• Behandlingssystem
• Ubegrænset antal interne og eksterne behandlere
• Håndtering af flere selskaber med samme login
• Datatilsynets databehandleraftale
• ISAE 3402 erklæring
• Rådgivning i etablering af whistleblower ordning
• Konfiguration
• Support via telefon og e-mail



Sibilum er en danskejet software virksomhed. 
Vi håndterer mere end 800.000 dokumenter for vores 
kunder. Vi leverer til alle typer af organisationer, 
virksomheder, advokathuse samt kommuner.

Vi ser dataetik som et fundamentalt grundlag for den 
digitale tillid, der er helt afgørende i en tryg og sikker 
whistleblowerordning. Derfor lever vi også 100%  op til 
alle krav og regler. Vi klassificerer alle informationer i 
Sibilum ApS og opfylder alle punkter i databehandler-
aftalen som er baseret på standardkontraktbestem- 
melserne vedtaget af Datatilsynet.

+45 42 45 58 58 / salg@sibilum.com

Vil du vide mere, så ring eller skriv 
til os. Vi er klar til et virtuelt 
møde når det passer dig.


