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From a user login point of view

Identity Authentication Service (IAS)

User Navigating 
to System

SuccessFactors 
Authentication 

System

SSO (Azure AD)

User Accessed 
System

SAP IAS 
Authentication 

System

Technical 

Slides in 

English
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Background applications point of view

Identity Authentication Service (IAS)

User created in 
SuccessFactors

IPS

Synchronization job

3. Party user 
Source

IAS

Identity Provisioning Solution (IPS) manages users in IAS 

• Helps us supporting using various SSO
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Hvilke verktøy skal man benytte og hvilke kunnskap trenger man?

Problemstilling
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Fremtiden ser slik ut
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Fremtiden ser slik ut

Hva er det?

Listerapport som før kan eksporteres 

Kan også vises som aggregerte lister

Erstatter behovet for table reports

Kan også manipuleres med story filters før de eksporteres
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Fremtiden ser slik ut
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Fremtiden ser slik ut

Dashboard og filtrer direkte som en del av story

Visualisere data 
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Innsiktsrapport
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Innsiktsrapport - Mangfold
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Innsiktsrapport
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Løse mangfoldsproblemer? En drøm og mye data

Hvilke strategier er mest sannsynlig å oppnå 25% etnisk minoritetsrepresentasjon 
på styrenivå innen 6 år?

Hvor forverres minoritetsrepresentasjonen?

Bestemte steder, jobbfamilier eller geografiske områder?
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Source:Søren Højby, Sr Director, Product Management: Workforce Planning and Analytics
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Source:Søren Højby, Sr Director, Product Management: Workforce Planning and Analytics



20© zalaris 2022

Lønnsgapanalyse
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Lønnsgapanalyse

Hva er det?

Hvilke kriterier settes?

Erfaring?

Rolle?

Vurdering?

Ansiennitet

Alle disse kombinert?

Ledernivå?

Lovpålagte krav?
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Story report templates
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Hva det er og hvorfor du trenger det

Template / Reports
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Hva det er og hvorfor du trenger det

Template / Reports



Ny: query (data grunnlag)

Velge kolonner

Bruk calculated columns og filter

Eventuelt legg til bilder, ikoner eller tekst

Legg til tabeller eller diagrammer

Velg type tabell eller type diagram

Velg permissions og eventuelt velg label

Lage en Story report
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Demo – Hvor begynner jeg?
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Bygge en query (datagrunnlag)
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Query (datagrunnlag)
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Calculated columns

Legger inn ny kolonne i tabellen som gir
datagrunnlaget for rapporten

Ny kolonne baserer seg på formel man 
legger inn

Kan f.eks brukes til å gi elementer i en
kolonne nye navn

Eksisterende datagrunnlag
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Datagrunnlag med calculated column
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Filter

Lager filter i datagrunnlaget
for å eksludere data man ikke
ønsker

Simple og advanced filter

Kan f.eks brukes til å filtrere ut
i fra kjønn

Eksisterende datagrunnlag
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Filter

Datagrunnlag etter filtrering
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Bygge tabeller
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Lage tabeller og diagrammer
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Bygge tabeller
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Demo - Sluttbruker
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Lessons learned fra implementering

Template Stories er ikke like standard for alle

Anbefaler fortsatt å ha rapportadministratorer – brukere kan selv ha mye fleksibilitet uten å være 
administratorer av stories

Det er fortsatt relevant å benytte eksempelvis tabellrapporter, og det vil i mange tilfeller være enkelt for 
raske data. Men generell anbefaling er å benytte stories som datagrunnlag også for rapporter fremover 
der man kan ha behov for å bygge videre på rapporter. 

Single Sign-on bør testes grunndig – det er fortsatt prosesser som gir passord til brukere som 
eksempelvis Onboarding 2.0

Gi god tid til selve implementering av IAS og start stories som steg 2. (PROD)
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Road Map
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Headcount & FTE
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Position analysis



Simplify work life. 
Achieve more.

Spørsmål?



Simplify work life. 
Achieve more.

Thank you!

We simplify HR and payroll 

administration, and empower you with 

useful information so that you can 

invest more in people.

Cloud Consultant
Sondre.grahl-jacobsen@zalaris.com

Sondre Grahl

Zalaris ASA | +47 4000 3300 | www.zalaris.com


