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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

Jan Borgen
Principal consultant
SAP HR erfaring fra store og små 
prosjekter, i offentlig og privat sektor, 
siden 1996.
Ble sertifisert SuccessFactorskonsulent i 
2018.

Fun fact: Hadde bare et gammelt bilde, 
og er helt grå i håret nå J



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
(Sariba sin sertifiserte pakkeløsning basert på SAP SuccessFactors)

AnsattdataMedarbeider-
engasjement



Utfordringer
• Dokumenter er lagret i papirformat 

og/eller elektronisk, på ulike lokasjoner, 
lokalt på PC og/eller på fellesområder, 
med ulike rutiner for innsyn, lagring og 
sletting

• Dokumenter er ikke tilgjengelig for andre 
enn enkelte HR-medarbeidere

• Leder har ikke oversikt over dokumenter 
på sine ansatte.

• Ansatt vet ikke hvilke dokumenter som er 
lagret om seg selv

• Kun HR som kan lagre/laste opp 
dokumenter

• Systemet som brukes er lite brukervennlig
• GDPR oppbevaringsregler blir ikke 

ivaretatt på forsvarlig måte



Funksjonalitet i PeopleDoc
• Elektronisk dokumentarkiv for alle ansatte
• Rollebasert og tilgjengelig for Ansatt, Leder, HR. m.fl.
• Oppbevaringsregler for hver enkelt type dokument for å ivareta 

GDPR-krav automatisk 
• Dokumenter kan deles uten at de sendes ut av systemet
• Dokumenter kan generes i systemet basert på dok.maler
• Dokumenter kan sendes for signatur(er), støttet av Docusign
• Elektronisk dokumentmappe for organisasjonen
• Kan integreres med HR-systemer, som SAP/SuccessFactors

• Ansattdata, Org.data, Brukere, Dokumenter



Demo



Single-Sign-On pålogging til PeopleDoc via fliser i SF Home Page

Uten bruk av SF: Single-

Sign-On pålogging via 

linker i type HR portaler ol.



Hvordan få dokumenter inn i PeopleDoc



Eksempel på arbeidsflate for ansatt



Gevinster
• Dokumenter lett tilgjengelig, på ett 

sted, i en brukervennlig løsning
• Leder kan se/oppdatere 

dokumenter på sine ansatt
• Ansatt kan se/oppdatere 

dokumenter på seg selv
• Andre enn HR kan administrere hele 

eller deler av mappen
• GDPR-regler blir ivaretatt automatisk 

via oppbevaringsregler og deling 
av dokumenter i selve løsningen

• Signaturprosess med automatisk 
lagring i mappe etter signatur

• Sømløs integrasjon fra SAP/ 
SuccessFactors



Spørsmål?



Mer informasjon?

www.sariba.com


