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OM OSS
vår historie

Sariba AS er et konsulenthus som lever av å 

gjøre hverdagen bedre og enklere for alle 

som jobber innen HR. Dette gjør vi ved å 

levere produkter, tjenester og rådgivning 

innen HR-strategi, HR-prosesser og HR-

teknologi.

Vi ble etablert i år 2000 og har 35 ansatte ved 

våre kontorer i Oslo, Stavanger, Spania og 

Sverige.

Vi jobber hovedsakelig i Norden, men har 

kunder spredt over hele kloden.



Vår visjon

Ledere og medarbeidere 

som får til mer



LITT OM MEG

Marit Søderberg
Senior manager consultant

Ble sertifisert SuccessFactorskonsulent i 

2013. Erfaring fra både store og små 

prosjekter, i offentlig og privat sektor.

Fun fact: Er fotballtrener



Mål- og 
medarbeider-
samtale

Tid og fraværKompensasjon Læring, utvikling og 
karriereplanlegging 

Rekruttering og 
onboarding

Digitalt personalarkiv Sykeoppfølging Reise og utlegg Lønn Analyse og 
rapporter

Sariba People Centric – Start hvor du vil

AnsattdataMedarbeider-
engasjement



Utfordringer

• Ansattdata finnes i forskjellige 
systemer, litt her og litt der.

• Leder har ikke full oversikt over 
data på sine ansatte.

• Ansatt vet ikke selv hvilke data 
som er registrert om seg selv.

• De dataene som er 
tilgjengelige kan ikke vises på 
mobil.

• Systemet som brukes er lite 
brukervennlig.

• Har ingen grafisk fremstilling av 
organisasjonskartet.



Funksjonaliteter i EC

• Alle masterdata samlet i et skjermbilde

• Prosesser for å registrere riktig data

• Godkjenninger

• Påminnelser

• Datostyring av data

• Grafiske organisasjonskart



Demo



Gevinster
• HR-data er lett tilgjengelige i 

brukervennlig løsning.

• Leder kan se/oppdatere 
data på sine ansatt via 
mobil, nettbrett, pc.

• Ansatt kan se/oppdatere 
data om seg selv på mobil, 
nettbrett, pc.

• Prosesser for HR slik at rett 
informasjon blir registrert.

• Godkjenninger skjer 
elektronisk og logges.

• Systemet kan sende ut 
påminnelser, slik at ting ikke 
blir glemt.



Eksempel på gevinster
ved implementering av SAP SuccessFactors HCM Suite

Funn i studie gjort med data fra 105 SAP SuccessFactors kunder – Mai 2018

Økt hastighet og effektivitet Økt datakvalitet
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minimum
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maksimalt
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95%
maksimalt



Spørsmål?



Mer informasjon?

www.sariba.com


