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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 HRteknologi.

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
Christian Olsen
Senior manager consultant
Prosjektleder for implementering av
SuccessFactors. Erfaring fra både store
og små prosjekter i privat sektor.
Fun fact: Veldig glad i musikk, spesielt
tung metal

Sariba People Centric – Start hvor du vil

Mål- og
medarbeidersamtale

Medarbeiderengasjement

Rekruttering og
onboarding

Digitalt personalarkiv

Kompensasjon

Sykeoppfølging

Utvikling og
karriereplanlegging

Reise og utlegg

Tid og fravær

Lønn

Ansattdata

Analyse og
rapporter
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Utfordringer (as-is)
• Manuelle prosesser
• Data som blir utdaterte raskt

• Problemer med samarbeid og samhandling
• Tidkrevende prosesser og løsninger

• Risiko relatert til manuelle prosesser
• Lite rom for engasjement

• Høye kostnader
• Få rapporteringsmuligheter

Hva kundene ønsker å oppnå med Successfactors
Prosessforbedringer som gir muligheter for bedre
samarbeid

God informasjonsflyt og innsyn i alle stegen i
prosessene

Muligheter for å optimalisere kostnadene

Pålitelighet og innsyn i HR dataene

Forenklinger og standardisering

Mulighet for å gjøre det riktige for å kunne
optimalisere verdiskapningen i virksomheten

Global rekkevidde og lokal fleksibilitet

En løsning med høy kvalitet og med lav
brukerterskel

Tilfredsstille krav om «compliance»

Effektivitetsgevinster
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Etterfølgerplanlegging
Analyse og rapportering
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Lønnsregulering
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Kundens prosjekt starter før
implementeringen av løsning
• Kundene som har hatt de mest vellykkede
prosjektene starter prosjektet før leverandøren er
valgt
• Fokus på hvilke gevinster som ønskes ut av
prosjektet
• Forankre forandringen i ledelsen og mobilisering
av de rette personene
• Prioritering av prosjektet
• Beslutningstakere og prosjekteiere definert
• God oversikt over dagens prosesser (AS-IS)
• Tenke gjennom behovene ut i fra hva som er viktig
å få på plass først og sist
• Fokus på Endringsledelse – for å hente ut
gevinstene må du ha «folket» med deg

Erfaringer kundene har med prosjektet
Erfaringer på hva kunden underestimerer:
• Datakvaliteten var dårligere enn antatt og datavask
krever mye mer tid enn tiltenkt
• Testing tar mye mer tid enn antatt
• Prosjektet krever mer innsats av kundene enn de
hadde trodd på forhånd
• Prosjektet krever raske beslutninger på store
endringer
• Endringen krever mer endringsledelse enn antatt
• Eierskap til valgt løsning og prosjekt er viktigere enn
antatt
• Workshopene og beslutningene som skal tas kan
oppleves som overveldende
• Integrasjoner til andre system krever innsats fra andre
leverandører/internt

Erfaringer kundene har med prosjektet
Erfaringer på hva som fungerer bra for kundene:
• Ved å bruke de personene som kan prosessene inn i
alle de relevante delene av prosjektet oppnås
gevinster
• Testledelse og bistand til testing enten tas inn som
del av leveransen fra leverandøren eller at man
setter av nok tid internt hos kunden
• Baby-steps eller gradvis implementering av hele
suiten fungerer bra både i et
endringsledelsesperspektiv, men også på i et
operativt perspektiv
• Opplevelsen av at valgt leverandør er riktig valg for
kunden
• Leverandøren forstår HR prosessene til kunden og
leder kunden gjennom prosjektet på en god måte
• God forventningsavklaring i forkant på hva som
kreves i prosjektet og hva som skal oppnås
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Positive erfaringer med Successfactors
• Hele ansattreisen fra rekruttering til terminering
håndteres i et system
• Prosessene digitaliseres
• Informasjon er lett tilgjengelig for de personene
som skal ha den
• Dekker behov i globale virksomheter
• Det er enkelt å administrere løsningen
• Etterfølgerplanlegging blir gjort og er tilgjengelig
informasjon for de som trenger den
• Utvikling av ansatte blir forenklet og mer målrettet
• Økt engasjement
• Brukervennlig løsning
• Global skyløsning som videreutvikles og gir nye
muligheter

Positive erfaringer med Successfactors
• Oppgaveorientert løsning som gir
digitalisering av de valgte prosessene,
og med en implementering av hele
suiten vil alle deler henge sammen
•
•
•
•
•
•
•
•

Recruitment and onboarding
Goal setting
Learning
Evaluation
Absence management
Compensation
Succession
Development

Positive erfaringer med Successfactors
• SuccessFactors er en moden løsning som nå kan håndtere både eksterne og
interne ressurser og den inneholder funksjonalitet som oppleves nyttig
• Løsningen kan enkelt bygges ut etter hvert som bedriften endrer seg
• Employee Central kan håndtere fravær med tilpassede regler for beregning
av tidskontoer, f.eks. per ansattkategori/land
• Timeregistrering og fravær kan bygges med forskjellige profiler – og man
kan velge mellom klokkebasert eller varighetsbasert registrering og man
kan importere arbeidsplaner fra andre systemer som sikrer presis beregning av
for eksempel fleksitid og overtid
• Successfactors Learning (LMS) kan håndtere alle typer kurs
• Sterke nok verktøy internt i SuccessFactors til å gjøre masse-oppdateringer som
ikke krever tredjeparts integrasjonsverktøy
• Rollekonseptet dekker avanserte behov, som for eksempel tilganger per
grupper av ansatte
• Workflow er enkelt å bygge inn og er svært fleksibelt
• Eksport av data til andre systemer kan gjøres direkte fra systemet basert på
events og andre moduler, som sikrer real time informasjon i f.eks AD,
ServiceNow, Teams/Tasks

Utfordringer med Successfactors
• Integrasjoner til andre systemer kan være en
utfordring dersom ikke kravene fra avleverende
system er fremkommet tydelig nok og det er
etablert et endringsregime ved endringer i de
ulike løsningene som integreres

• Opplevelser av at integrasjon til lønn kan være
utfordrende dersom lønn velges i et alternativt
system siden lønn setter premisser for valgt oppsett
av Employee Central og data som skal trekkes ut
• Ikke alle kunders krav kan dekkes enkelt i
Successfactors og dette må sjekkes av på forhånd
slik at det ikke blir en overraskelse i prosjektet!
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Gevinster med Successfactors
Prosessforbedringer som gir muligheter for bedre
samarbeid

God informasjonsflyt og innsyn i alle stegen i
prosessene

Muligheter for å optimalisere kostnadene

Pålitelighet og innsyn i HR dataene

Forenklinger og standardisering

Mulighet for å gjøre det riktige for å kunne
optimalisere verdiskapningen i virksomheten
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Oppsummering
Kundene opplever at ved
implementering av hele
Successfactors suiten gir
et godt business case

Spørsmål?

Mer informasjon?
www.sariba.com

