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Et steg i et større innovasjonsprogram

Implementeringen av SuccessFactors 
Employee Central Payroll er en del av et 
større innovasjonsprogram for Lyse som 

skal sikre et best mulig og riktig 
systemlandskap Lyse for fremtiden!



Prosjektomfang



Prosjektomfang

Migrere over eksisterende lønnsløsning i SAP 
onprem til skyløsningen SuccessFactors
Employee Central med alle historiske 
lønnsrelevante data

Prosjektet skulle ikke ta inn over seg alle nye 
muligheter i SuccessFactors Employee Central 
Payroll.



Hvorfor valgte Lyse migrering 
av lønnsløsningen?

Lønnsløsningen i SAP onprem fulgte i all hovedsak 
SAP sin standard og tilpasset Lyse sine behov

Lønnsløsningen i SAP Onprem var allerede tilpasset 
de tilliggende skyløsningene som var implementert

Gjøre implementeringen med minst mulig kapasitet 
fra Lyse sin side på en rask måte



Nødvendige tilpasninger
 Endre koblingen mellom lønn og tid i lønnsberegningen 

 Endre koblingen mellom lønn og reise i 
lønnsberegningen 

 Koble eksisterende Successfactors Employee Central til 
Successfactors Employee Central Payroll 

 Gjøre lønnsslipp tilgjengelig i SuccessFactors i stedet for 
å sende den via e-post til ansatte

 Sette opp ACF / Altinn gjennom Cloud Platform 
Integration (CPI)



Prosjektgjennomføringen



Prosjektet
 Prosjektet ble kjørt med Sariba som leverandør

 Sariba ble valgt som leverandør på grunn av sin 
kjennskap til Lyses lønnsløsning etter mange år med 
support og støtte innen lønn, samt deres kompetanse 
innen SuccessFactors Employee Central Payroll og SAP 
HCM Lønn

 Sariba hadde med seg EPI-USE Labs som 
underleverandør i prosjektet for å bruke 
migreringsverktøyet deres, samt for å benytte seg av 
deres kunnskap om migrering av lønnsløsning



Tidslinje for prosjektet

Prosjekt Tidslinje

Migrering til EC 
payroll

Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug

P E R D H

Prepare Explore Realize Deploy Hypercare



Prosjekttilnærming
– oversikt over fasene 

Prepare Explore Realize Deploy

Metodikken er der for å sette regelverket for leveransen, for å veilede og bistå, samt 
gjennomføre prosjektet på en strukturert og sikker måte. Den overordnede metoden 
strukturerer prosjektleveransen og tar innover seg leveransen av de ulike delfasene av 
prosjektet



Formålet med de forskjellige fasene 

Prepare Explore Realize Deploy

 Planlegge 
 Prosjektteam 

definert
 Vurdering av 

løsningen opp i 
mot nytt 
systemlandskap 
(assessment
report)

 Sette opp 
produksjonssystemet

 Bekrefte at kundens 
organisasjon er klar 
for den nye 
løsningen(e)

 Validering av 
resultater ved bruk 
av Variance Monitor 
og Query manager

 Bytte selskapets 
eksisterende system 
til det nye systemet

 Utføre gapanalyse
for å validere og for 
å bekrefte at 
kravene kan
oppfylles

 Funksjonell og teknisk
workshops 
gjennomføres

 Identifiserte gap og
konfigurasjonsverdier, 
samt hvilke tabeller
og verdier som ikke
skal med til nytt
system, 
dokumenteres for å 
brukes i neste fase

 Bruk en eller flere 
iterasjoner til å bygge 
og teste et integrert 
forretnings- og 
systemmiljø basert på 
forretningsscenarier og 
prosesskrav identifisert i 
forrige fase. 

 Validering av 
lønnsresultatet ved bruk 
av Variance Monitor

 Data vil bli lastet inn
 Opplæring 
 Detaljplan for neste 

fase 
 Sette opp midlertidig 

(«staging») miljø 



Migreringsverktøy
Verktøyet som ble brukt for å migrere løsningen var EPI-USE 
Labs sin løsning, PRISM

PRISM er en SAP sertifisert add-on-
løsning til SAP 

For å migrere data, utviklingsobjekter og 
konfigurasjon fra et SAP system til et 
annet brukes Data Sync Manager.

For å sjekke resultatet ble Variance
Monitor brukt.

I tillegg inneholder produktet 
rapporterings- og analysefunksjonalitet 
gjennom Query Manager.



Prepare-fasen
Som forberedelse til prosjektet ble det kjørt en  «assessment report». 

Denne rapporten gav en god oversikt over:
- Omfang av data som i produksjonsmiljøet
- Områder som ikke kan flyttes fordi det ikke er kompatibelt med ny løsning
- Omfang av kundespesifikk utvikling og programmer («Z» objekter)
- Integrasjoner relatert til HR

Rapporten gjorde det enklere for Lyse å velge ut objekter som ikke skulle være 
med videre og se hva som måtte justeres før flytting. 
Det var behov for få justeringer, men det var mye som ikke ble med over fordi 
det ikke var relevant lengre eller ikke ville bli relevant i ny løsning



Explore-fasen
For å sikre minst mulig påvirkning på produksjonsmiljøet ble 
det valgt å sette opp et «staging» system som var et 
midlertidig SAP system

PRISM ble også brukt for å sette opp dette midlertidige 
systemet



Realize-fase I
Først ble løsningen lastet inn i «staging» systemet og testet 
der. 

Når testen av løsningen i «staging» systemet var godkjent, 
ble løsningen flyttet til utviklingssystemet i SuccessFactors 
ECP

Det ble også foretatt anonymisering av deler av dataene



Realize-fase II
Når testen av løsningen i utviklingsmiljøet i 
SuccessFactors Employee Central systemet var 
godkjent, ble løsningen flyttet fra «Staging» 
systemet til testsystemet i SuccessFactors ECP

Variance Monitor i PRISM ble brukt for å sjekke 
resultatene og foreta en parallellkjøring for å 
sikre at migreringen var en suksess

Det ble også her foretatt anonymisering av 
deler av dataene



Deploy-fase I
Når testen av løsningen i testmiljøet i 
SuccessFactors Employee Central systemet var 
godkjent, ble løsningen flyttet fra 
produksjonssystemet i SAP HCM Lønn til 
produksjonsmiljøet i SuccessFactors ECP

Dette ble gjort etter at lønn var ferdig kjørt for 
måneden.



Deploy-fase II
For å sikre at migreringen var en suksess 
ble det brukt Query Manager som gir 
muligheten for å gjøre spørringer mellom 
systemet og gode rapporterings- og 
analysemuligheter



Løsningen PRISM fra 
EPI-USE Labs ble 
ansatt som et trygt 
og sikkert verktøy for 
Lyse for migreringen



Fallgruver/utfordringer i 
prosjektet 



Fallgruver/utfordringer 

Ressurskapasitet

- En viktig forutsetning for å kjøre et slikt prosjekt



Fallgruver/utfordringer 

Lisenser og timing

Anbefaler å ha på plass ECP lisenser i god tid 
(minimum 4 uker) før man starter Explore fasen 



Fallgruver/utfordringer 

A-meldingen

Uteglemte tabeller som er nødvendige i A-
meldingen



Fallgruver/utfordringer 

Golive ble gjort sammenfallende med skatteoppgjøret 
hos Skatteetaten og det var problemer også knyttet til 
deres systemer som dessverre slo uheldig ut for en del 
ansatte hos Lyse. 

Det ble gjort en oppdatering av data hos skatteetaten i 
mai/juni samtidig som Lyse gikk fra et system til et annet 
og de fanget da ikke opp Lyse sin oppdatering fra nytt 
system. Dette gjorde at ansattes skatteberegning ble feil 
fra skatteetaten. 

Uheldig at Lyse gikk live i akkurat denne perioden.



Gevinster



Gevinster
Minimalt med endringer i måten å drive lønn på 
noe som har gjort det mulig å bruke lite 
kapasitet på prosjektet fra Lyse sin side og 
samtidig få gevinstene med lønn i 
SuccessFactors

Historiske data ble tatt med og dermed var det 
mulig å rekalkulere lønn også etter migreringen

En del Oppsett i SAP Onprem ble utelatt fra 
migreringen

Ingen behov for opplæring eller ekstra støtte ved 
golive



Gevinster

 SuccessFactors blir løsningen for 
både HR og lønn 

 Muliggjør flere nyvinninger i 
fremtiden og ivaretar Lyses strategi 
for å flytte alle systemer i skyen

 Lyse-konsernet har en lønnsløsning i 
skyen som dekker alle behov Lyse 
har innen lønn



Oppsummering



Oppsummert
 Prosjektet ble opplevd som et vellykket prosjekt der tiltenkte gevinster ble oppnådd og 

med få overraskelser underveis

 Prosjektet ble kjørt på en strukturert og trygg måte og ble levert både på antatt tid og kost




