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Sariba – Ledere og medarbeidere som får til mer
- Økt engasjement, økt kvalitet og reduserte kostnader.



Saribas strategi er rendyrket HR. 

Vi lever av å gjøre hverdagen enklere og 

bedre for alle som jobber innen HR

- uansett bransje og sektor.

Hva gjør vi? Hva gjør vi? Hva gjør vi? Hva gjør vi? 



HR Strategi |   Knytter HR-strategien til selskapsstrategien

HR Prosess |   Gjør HR-prosessene til et konkurransefortrinn

HR Teknologi |   Løsninger som forenkler arbeidsdagen

HR Sourcing   |   HR Lønnstjenester

Våre tjenesterVåre tjenesterVåre tjenesterVåre tjenester
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Sariba People Centric – vår løsninger

Lønn



Pakke implementering

� Sariba har sertifisert sin pakkeløsning

� Første partner i Norge å ha en pakkeløsning 

basert på SuccessFactors som er sertifisert 



Pakketert løsning

& fastpris

Håndter alle HR-relaterte prosesser

“Get, grow and keep 

people” – alt i en

løsning

Digital assistent, 

intelligent og mobilt

Effektiv og engasjerende



Pakke implementering
Løsning som er prekonfigurert iht beste praksis

� Løsnings-/brukerbeskrivelse



Cloud implementering (siste 24 mnd)

� Orkla – 1 prosessområder

� VNG – 3 prosessområder

� Kredinor – 8 prosessområder

� Neptune Energy – Prestudy 4 prosessområder

� Konfidensiell kunde – 4 prosessområder

� Kunde i offentlig sektor – 3 prosessområder

� Den Norske Opera – 3 prosessområder

� Aibel – 2 prosessområder

� Protan – 8 prosessområder

� Höegh Autoliners – 9 prosessområder

� Lundin – 6 prosessområder



Sariba’s own solutions and products
- cover special needs for HR and Norwegian regulations -

� Sariba SAP HR and Payroll Sariba SAP HR and Payroll Sariba SAP HR and Payroll Sariba SAP HR and Payroll 

� Sariba SAP Professional Services Sariba SAP Professional Services Sariba SAP Professional Services Sariba SAP Professional Services 

� Sariba SuccessFactors HR CloudSariba SuccessFactors HR CloudSariba SuccessFactors HR CloudSariba SuccessFactors HR Cloud

� Align and Perform

� Succession and Development

� Learning

� Recruiting

� HR data Employee Central

� Compensation

� Contract Management

� HR Analysis

� Sariba Care in Cloud

� Clock in/out terminalsClock in/out terminalsClock in/out terminalsClock in/out terminals

� Sariba SAP productsSariba SAP productsSariba SAP productsSariba SAP products

� Sariba Care Sick leave follow-up

� Sariba Work Time Planner

� Sariba Shift planning

� Sariba Payroll report

� Sariba Automatic program for assigning roles

� Sariba Pension reporting

� Sariba Net pay

� Sariba Program for payslip and time statement to 
employees by e-mail

� Sariba «Eksponeringsregister» 

� Sariba Program for locking users

� Sariba Report for approval of time

� Sariba Sick leave report

� Mobile solutionsMobile solutionsMobile solutionsMobile solutions
� Time, Travel (including SAP Concur), Payroll slip and 

Employee Lookup



Leveranse fokus

� Sariba fokuserer prosjektene sine ikke bare på IT leveransen, men også på organisasjonsutvikling der HR 

prosessene er i fokus

� Leveransene våre er basert på et partnerskap med kundene. Sariba sine kjerneverdier og lange erfaring med 

HR prosessene er grunnleggende for våre leveranser



Samarbeidspartnere
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HR i fokus

• Dagens program skal sette HR i fokus og 

inspirere til å utvikle oss videre samt få 

innblikk i hva andre tenker, gjør og har gjort



Dagens program
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Dagens program



Ønsker dere alle en spennende og inspirerende dag!


