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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
• Manglende systemstøtte
• Lite effektiv Onboarding

prosess
• Ulike prosesser og ulik 

oppfølging av nyansatt, før 
og etter dag 1 på jobb:
• Urimelig lang tid for å kunne 

bli produktiv i jobben
• Lite engasjerende periode 

for nyansatt og kollegaer, 
fra rekruttering til ansettelse 



Funksjonalitet i Onboarding 2.0

Succession & 
Development

CompensationPerformance &
Goals

LearningOnboardingRecruitingPlanning

Productivity
§ Sikrer en konsistent og effektiv 

prosess for Onboarding, Offboarding
og Crossboarding

Process
§ Prosessen støttes steg for steg for de 

enkelte roller som er involvert i 
prosessen

§ HR kan monitorere hele prosessen

People
§ Engasjerer nyansatt og virksomheten 

før og etter tiltredelse
§ Kobler nyansatt med leder, fadder og 

kollegaer

Tidslinje ONB prosess

Onboarding (ONB)

Crossboarding (CRB)

Offboarding (OFB)



Start 
Onboarding

prosess 
(med/uten 

Rekruttering)

Verifiser/
korriger data 

fra 
Rekruttering

Nyansatt 
verifiserer/

kompletterer 
HR data

Nyansatt 
signerer 

dokumenter

Konverter til 
ansatt

Kompletter 
HR data i 

«Kjerne HR»

Avslutt 
Onboarding

Utfør 
Onboarding
aktiviteter

Onboarding Dashboard
• Skriv velkomstmelding
• Planlegg møter
• Forbered for dag 1
• Tildel fadder
• Anbefal personer
• Anbefal linker
• Hvor man skal gå
• Bestille utstyr og tilganger 

Leder/Andre

Nyansatt

Onboarding Home page
• Se Velkomtsmelding
• Se Møter
• Se Forberedelser for dag 1
• Se Nyttige kontakter
• Se Nyttige linker
• Se Hvor man skal gå
• Se Mine kollegaer
• Start Min Profil

Nyansatt 
tilleggs-

aktiviteter

Onboarding
HR/Manager HR





Start 
Offboarding
prosess i EC

Leder 
verifiserer 

fratredelses-
data

Ansatt 
verifiserer 

fratredelses-
data

Ansatt 
signerer 

dokumenter

Avslutt 
Offboarding

Utfør 
Offboarding
aktiviteter

Offboarding Dashboard
• Skriv Sluttmelding 
• Informer kollegaer om fratredelsen
• Planlegg møter
• Opprett kompetanseoverføringsoppgaver
• Følg opp kompetanseoverføringsoppgave
• Liste med utstyr som skal returneres
• Følg opp retur av utstyr 

Leder/Andre

Utfør 
Sluttsamtale

(P&G module)

Offboarding
HR





Demo



Gevinster
• Styrt prosess, med gitte 

oppgaver for gitte roller
• Prosessvarianter for ulike typer 

ansatte, lokasjoner ol.
• Brukervennlig
• Engasjerende for nyansatt 

og for kollegaer
• Raskere produktiv
• Mer effektive prosesser



Spørsmål?



Mer informasjon?

www.sariba.com


