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Introduksjon

• Jan Henrik Rentsch

– Over 20 års erfaring innen SAP HR

• Oppdraget:

– Erfaringsutveksling av 

prosjektgjennomføring ved bruk av  

SF EC og SAP ECC

• Steinar Sabbasen

– Ansvarlig Salg Sariba



Utfordringer med “People” prosessen

Sariba Strategi, Prosess, Teknologi 2

• Er utvikling av medarbeidere i samsvar med 
strategien?

• Hvordan foregår rekruttering og onboarding?

• Er ansattdata tilgjengelige og synlige i en felles
løsning?

• Bruker dere selvbetjening for HR-oppgaver?

“Sariba People Centric”
Ledere og ansatte får til mer

Sariba People Centric
Ledere og ansatte som får til mer



Sariba People Centric – Ledere og medarbeidere som får til mer

Sariba Strategi, Prosess, Teknologi

• Øk engasjement ved å la ledere aktivt delta i
rekruttering, onboarding og utvikling av de ansatte.

• Innsikt og oversikt på sykefravær og læring.  

• Full kontroll på både medarbeiderdata og 
-dokumenter, lønn og reiseregninger.

• Ta i bruk moderne og smarte ledelsesprosesser
som øker de ansattes engasjement.

Sariba People Centric
Ledere og ansatte som får til mer
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Kundecasene

• De kundecasene vi har gjennomført og har erfaring 
fra er kunder som ikke har hatt SAP HCM fra før

• De har valgt EC i kombinasjon med SAP HCM for lønn

• Hovedgrunnen til at de har valgt denne løsningen er:

– Helhetlig integrasjon

– Brukervennlig brukergrensesnitt

Korona situasjonen gjør at vi ikke har fått noen av 
kundene til å kunne bruke tid på å presentere fra sitt 
ståsted



Helhetlige løsninger

SAP SuccessFactors

Employee Central, Time 
Off og Time Sheet

Sariba Care 
Sykefravær-
oppfølging

SAP HCM

Lønn, 
Refusjon, 
Pensjon

Concur

Reiseregning

People-
Doc

Employee File 
Management

Selvbetjening Mobile løsninger Myndighetsrapportering Eksterne integrasjoner

Drift - Vedlikehold - Support



Bruk av standardisert integrasjonsverktøy



Brukergrensesnitt 

SF EC

All masterdata 
samlet i ett 
skjermbilde



Brukergrensesnitt SF EC

Leders 
oversiktsbilde



Brukergrensesnitt SF EC

Enkle og oversiktlige organisasjonskart



Enkel 

overvåkning av 

replikering

mellom EC og 

ECC 

SBN HR Dagen



Brukergrensesnitt SAP

SBN HR Dagen

Mange infotyper 
med forskjellige data
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Prosjekt Metode



Bruk av WorkBook
SF EC (levert fra Successfactors)

SAP ECC (Sariba template)
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Gevinster fra kundens perspektiv

• Kunden opplever en brukervennlig løsning

• Lederne og ansatte kan oppdatere data selv

• Minimale feil på lønnsutbetalingene fordi 
masterdataene på HR er gode

• Fornøyd med prosjektgjennomføringen



Utfordringer fra kundens perspektiv

• Utfordrende å fylle ut Workbook

– Vanskelig å forstå alt som skal inn hvor

• Mangler integrasjon mellom Altinn (NAV) og SF EC på sykefravær

– Må registreres manuelt noe som oppleves som tungvint

– Registrering av avvikende arbeidsplan ikke like enkelt i SF EC som i SAP ECC

– Bruker grensesnitt til dagarbeidsplan (IT2003) for å sikre korrekt refusjon og fraværsberegning



Mer informasjon?

Kontakt:

Jan Henrik Rentsch

Sariba Consulting

jan.henrik.rentsch@sariba.com

+47 959 48 235

SBN HR dagen


