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Jeg har erfaring fra små til 
veldig store prosjekter, i både 
offentlig og privat sektor
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Om Sariba
-ledere  og medarbeidere som får til mer

Sariba AS er et HXM konsulenthus som lever av å gjøre 
hverdagen bedre og enklere for alle som jobber innen HR.

Vi veileder deg gjennom alle stegene i HR-prosessen og 
tilbyr deg de beste løsningene markedet har å by på.

150 000

40 + 
vellykkede prosjekter

fornøyde brukere



HXM
Vi setter 
medarbeiderne i 
sentrum
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SAP User Group SIG Leads Event

Fokus for møte var The Future of the 
Intelligent, Sustainable Enterprise

Og vi møtte:
Timo Elliott, 
VP, Global Innovation Evangelist at SAP SE

Timo Elliott



The Intelligent, Sustainable Enterprise

Få fart på innovasjonen for å utnytte  
potensialet selskapet ditt har.

Selskaper som har fokus på innovative 
digitale løsninger og er fullintegrerte 
gjennom alle prosesser opplever størst 
gevinster



The Intelligent, Sustainable Enterprise

Vi skal se på:
1. Teknologi: En plattform for fremtiden
2. Fleksibel innovasjon
3. Åpne for mer forretningsinnovasjon
4. Nye forretningsmodeller



1.Teknologi 
En plattform for fremtiden



Nye muligheter

Investering i innovativ 
teknologi åpner 
mange nye muligheter 
som har effekt og 
skaper verdi



Hvilken rolle spiller 
teknologien fremover?

Den teknologiske arkitekturen blir 
forretningsarkitekturen til 
foretakene gjennom valg av 
innovativ teknologi. Flere og flere 
firmaer ser dette som nøkkelfaktor
for innovasjon.



Hvilken rolle spiller 
teknologien fremover?

Den digitale plattformen blir en 
nøkkelfaktor og driver for 
innovasjon. 

Firmaer som har en fleksibel 
teknologi og en forretningsmodell 
som kan endres raskt, kan vokse 
tre ganger raskere enn 
gjennomsnittet for bransjen!



Men – mye har gått baklengs de siste 
årene…

Samlet modenhet har bedret 
seg, MEN behovet for 
endring har overskredet 
arkitektur, så det er nå FLERE 
øyer/siloer enn før



Firmaene ønsker å bruke 
teknologi for å øke lønnsomheten

Dette krever mer av den digitale 
plattformen som velges for å knytte 
sammen forretningsmuligheter, 
forretningsprogrammer, økosystemet til 
bedriften og brukeropplevelsen!



Innovasjonen i teknologi er 
ikke lengre bare drevet av IT

Vi har en endring med tanke på hvem som har ansvar for 
teknologisk utvikling. Den eies ikke lengre bare av IT og det 
krever at den er enklere, mer intuitiv og lett å lære…

Technology 
professional

Business
technologist

Business 
professional

A “new” audience for technology

Business Innovation

Technology Innovation
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Hva innebærer dette?

Firmaene har ikke bare behov for 
modernisering av system, men også av 
roller og ansvar 

Dette krever mer av teknologien enn 
tidligere…
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Hva innebærer dette?



2. Fleksibel innovasjon 



Fleksibel innovasjon 
- krever mer av teknologien bak

Vi ble vist flere innovative løsninger som har gitt stor effekt for ulike firmaer, 
bl.a. Royal Greenland sin bruk av teknologi

Teknologien har skapt 
bedre og raskere 
datafangst og 
informasjonsflyt, som 
igjen gir bedre 
beslutninger. Og i tillegg 
har det gitt mer fornøyde 
ansatte!



3. Åpne for mer forretnings-
innovasjon 



Gi de som trenger 
endringen muligheter for å 
skape endringen…

La ansatte innovere seg selv, innen sitt ekspertise 
område uten IT-flaskehalser, men i en styrt miljø
Selvbetjent forretningsinnovasjon:
- Ingen kode / lav kode / pro-kode
- Bringe teknologi til dataene i stedet for motsatt 

vei
Eksempler:
- AppGyver
- SAP Process Automation
- osv



Men er ikke det komplisert?

Vi fikk se eksempler på hvor lett endringer i prosesser 
kunne kodes ved hjelp av “drag-and-drop” og enkelt 
oppsett



Ny teknologi gir muligheter 
uten å programmere
DHL har laget sin løsning uten å kode…



4. Nye forretningsmodeller



Hva selger vi?

Firmaene må se nærmere på hva de selger!

Vi vet vi selger hull og ikke 
boremaskiner, men kan vi 
redefinere til å selge 
kjærlighet ved at man kan 
henge opp bryllupsbilder?



Nye forretningsmodeller 
er overalt
- og det gjelder også for SAP!

SAP sitt fokus er å gjøre hver kunde vellykket! Dette 
gjør de gjennom RISE og gi en (Business Technology) 
plattform for fremtidig vekst!

Fra produkter til tjenester til innovasjon
- Vi driver med forretningsforvandling (Leonardo 

lever!)

Salgsmodell
- Fra engangsabonnement til forbruksbaserte 

abonnementer

Fra 1 til 1 til økosystemer til løsninger for et fellesskap
- Forretningsnettverk, Industry Cloud...



Mer produktledet vekst
Forenkling av inngangsporten gjennom 
produktledet vekst skaper en positiv sirkel



Fokus på å optimalisere 
økosystemet

SAP fokuserer på å 
optimalisere økosystemet 
til kunden gjennom en 
sterk og åpen 
integrasjonsplattform
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Globalt nettverk for 
selskapene som bruker SAP 
sine produkter

SAP gir muligheter for å 
bringe selskaper sammen
på tvers av landegrenser

5.5M + companies participating 
across 190 countries



Går det i retningen av 
“one-click” innovasjon?

Easy business innovation & extensions enabled by: 
- Existing SAP applications + 
- Diagnostics & innovation guides + 
- SAP Business Technology Platform + 
- Partner Ecosystem + 
- SAP Store + 
- SAP Community
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SIG Leads Event: HXM Expert session

Fokus for møte var «Overview and Roadmap for 
SAP Solutions for HR»

Og vi møtte:
Ralf Wagner
Vice President Solution Management at SAP SE

Rolf Wagner



HR teknologien er i et brytningspunkt



SAP sin visjon og strategi for HXM
SAP har en visjon og en strategi for å sette den enkeltes 
opplevelser i fokus på en helhetlig og trygg måte for 
fremtiden



SAPs produktlinjer for HR
Fokus for investering og innovasjon vil være ulikt for 
SAP ERP HCM og for SAP SuccessFactors



HXM Move
- Støtte for å ta i bruk skytjenester for HR

SAP SuccessFactors
SAP HCM for SAP 

S/4HANA, private cloud 
edition

SAP HCM for SAP 
S/4HANA, on-premise 
edition (coming in Q4 2022)

SAP ERP HCM



Ulike alternativer for HCM 
ved konvertering
Alternativet som velges vil ha ulik innvirkning på kontrakten med SAP:



HCM on-premise
- vi ser nærmere på alternativene for on-premise

SAP SuccessFactors
SAP HCM for SAP 

S/4HANA, private cloud 
edition

SAP HCM for SAP 
S/4HANA, on-premise 
edition (coming in Q4 2022)SAP ERP HCM



SAP Human Capital Management 
- for SAP S/4HANA on premise edition

 Løsningen:
 er for å tilrettelegge for de kundene som ikke er klare 

for å flytte HCM til Cloud enda av ulike årsaker
 vil basere seg på SAP ERP HCM (EhP 8) med visse 

justeringer for SAP S/4HANA, men det er ingen større 
funksjonelle endringer

 Business Partner (BP) for hvert ansattnummer 
opprettes

 Java er ikke tilgjengelig
 kan kjøres enten som en separat instans for HCM 

eller inkludert i eksisterende SAP S/4HANA instans
 har tilgjengelige migrerings- og konverteringsverktøy 

for transisjonen. Oversikter lages via: 
 SAP S/4HANA Readiness Check 
 SAP Simplification Item Catalog



SAP Human Capital Management 
- for SAP S/4HANA on premise edition

Komponenter 

som supporteres:



SAP Human Capital Management 
- for SAP S/4HANA on premise edition

Komponenter 

som IKKE
supporteres:

Oversikt over mer detaljer, se note: 
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3091160



SAP Human Capital Management 
- for SAP S/4HANA on-premise edition - Roadmap

Oversikt over mer
detaljer, se: SAP 
Roadmap Explorer 
for H4S4



Migreringsalternativer
- Fra SAP ERP HCM til SAP HCM for SAP S/4HANA, on-premise edition



Migreringsalternativer

Det finnes alternative strategier og verktøy for migrering til 
S/4HANA
 SAP S/4HANA Conversion Guide 

(https://help.sap.com/doc/2b87656c4eee4284a5eb8976c0fe88fc/1909.000/en-US/CONV_OP1909.pdf)

 Custom Code Migration Guide for SAP S/4HANA 
(https://help.sap.com/doc/9dcbc5e47ba54a5cbb509afaa49dd5a1/201909.001/en-
US/CustomCodeMigration_EndToEnd.pdf)

 SAP Readiness Check (https://help.sap.com/viewer/product/SAP_READINESS_CHECK/200/en-US)

 Alternative SAP sertifiserte tredjepartsverktøy



SAP S/4HANA og tidligere SAP 
investeringer er beskyttet
- Ulike programmer for ulike behov hos kundene



HCM i S/4HANA 
- oppsummert

 SAP oppfordrer alle sine ERP HCM-kunder til å flytte til 
SuccessFactors for å akselerere sine digitale HR-
transformasjon…

 …men erkjenner også at noen av SAP ERP HCM-kundene vil 
ønske å kjøre sitt lokale miljø i overskuelig fremtid

 For å fortsette å støtte disse kundenes behov, har SAP tatt 
beslutningen om å tilby SAP HCM for SAP S/4HANA, onpremise
edition som er planlagt å være tilgjengelig i fjerde kvartal 
2022

 Dette alternativet er ment for de som ennå ikke er klare for en 
skybasert modell, og SAP vil tilby migreringsverktøy og -
tjenester for at transisjonen vil skje på en 
"oppgraderingslignende" måte



HCM on-premise
- vi ser nærmere på alternativene for Cloud

SAP SuccessFactors
SAP HCM for SAP 

S/4HANA, private cloud 
edition

SAP HCM for SAP 
S/4HANA, on-premise 
edition (coming in Q4 2022)SAP ERP HCM



SAP Human Capital Management, 
private cloud edition
- solution Scope



HCM on-premise
- vi ser nærmere på alternativene for Cloud

SAP SuccessFactors
SAP HCM for SAP 

S/4HANA, private cloud 
edition

SAP HCM for SAP 
S/4HANA, on-premise 
edition (coming in Q4 2022)SAP ERP HCM



SAP SuccessFactors
Human Experience Management Suite (HXM)

SuccessFactors har fokus på 
ansattopplevelsen og gi 
hver ansatt det de trenger 
for å gjøre en god jobb!



HXM Innovasjonsområder
SAP SuccessFactors fokuserer på ulike innovasjonsområder



SAP SuccessFactors
- innhold i dagens løsning





HXM
– fire store investeringsområder fremover



Det investeres i ny løsning for 
lønn, men det vil ta lang tid…

SAP investerer nå i å lage en enda mer 
brukervennlig løsning på lønn for fremtiden, 
men de forplikter seg samtidig til å investere i 
Employee Central Payroll (ECP) fremover!
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The Intelligent, Sustainable Enterprise

Få fart på innovasjonen for å utnytte  
potensialet selskapet ditt har.

Selskaper som har fokus på innovative 
digitale løsninger og er fullintegrerte 
gjennom alle prosesser opplever størst 
gevinster



The Intelligent, Sustainable Enterprise

Vi har sett på:
1. Teknologi: En plattform for fremtiden
2. Fleksibel innovasjon
3. Åpne for mer forretningsinnovasjon
4. Nye forretningsmodeller



HR teknologien er i et brytningspunkt

Gevinstene 
ligger i større 
grad på HXM



SAPs produktlinjer for HR
Fokus for investering og innovasjon vil være ulikt for 
SAP ERP HCM og for SAP SuccessFactors

SAP onprem
tilbyr HCM og 

Successfactors 
HXM
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HXM Move
SAP gir støtte for å ta i bruk skytjenester for HR

SAP SuccessfactorsSAP HCM for SAP 
S/4HANA, private cloud 

edition

SAP HCM for SAP 
S/4HANA, on-premise 

edition 
(coming in Q4 2022)

SAP ERP HCM

Gir muligheter 
for en tilpasset 

trinnvis overgang 
til skyløsning
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Marita Johansen
Senior Manager/Konsulentsjef
marita.johansen@sariba.com
+47 993 995 86
linkedin.com/in/marita-johansen


