Svensk HR
Komplett lösning för den
svenska marknaden

D

e flesta organisationer har behov av en central källa till
grundinformation om sina anställda. Alltfler upplever
problem med en spretig och osammanhängande
systemflora. Svensk HR möter behoven och lägger grunden
för en framtidssäker lösning för alla HR- och löneprocesser
oavsett företagets storlek och struktur.

CGI har tagit fram en molnbaserad HR-lösning som möter den moderna organisationens behov av ett kraftfullt HR-stöd tillsammans med ett svenskt lönesystem.
Den erbjuder de verktyg som krävs för att hantera alla grundläggande löne- och
HR-processer och skapar dessutom möjligheter att arbeta stratgiskt och framåt
riktat. Svensk HR ger:
• oöverträffad enkelhet i användning, både för medarbetare, chefer
och administratörer
• snabb uppstart tack vare förkonfigurerade processer och gränssnitt
• hög flexibilitet och skalbarhet – starta enkelt och väx i takt med behoven
• lönesystemet POL integrerat

SNABBA FAKTA
VARFÖR CGI SOM HR-PARTNER?
CGI har under lång tid haft en mycket stark
position på den svenska marknaden inom
lön och HR. Det har gett oss möjligheten
att bygga upp en djup kompetens och olika
erbjudanden baserat på erfarenheterna från
ett mycket stort antal kunder, deras krav,
behov och arbetssätt.
CGI erbjuder fullt outsourcade processer
inom lön och HR, HR-system i molnet och

• mobilt stöd från start

konsulttjänster.

• generella HR-rapporter samlade på ett ställe

CGI lägger nu till ytterligare en byggsten för

• kraftfull integrationsmotor för förenklad koppling mot externa system

att erbjuda våra kunder ett komplett stöd

• möjligheten att skapa en effektivare och mer kostnadseffektiv HR-funktion.
UTMANINGEN

för alla HR-processer. Den molnbaserade
HR-plattformen från Successfactors gör
oss än mer rustade än tidigare att svara
emot våra kunders önskemål om att arbeta
tillsammans med en komplett HR-partner.

Har ni problem med att samla ert HR-data och att underhålla ett alltmer komplext
systemlandskap där varje process hanteras i ett eget system? Ser ni utmaningar
med integrationer, datakvalitet och kostnadsutvecklingen för detta? Oavsett inom
vilken sektor ni är verksamma; tillverkning eller tjänster så har ni ett ständigt behov
att engagera era medarbetare, att säkerställa att de har rätt kompetens och att
belöningssystem är relevanta och effektiva.
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LÖSNINGEN

FÖRDELAR

CGIs lösning är unik genom att vi kan erbjuda en lönekärna utvecklad för svenska
förhållanden och regelverk, tätt kopplad till ett marknadsledande HR-system. Detta
ger våra svenska kunder tillgång till en komplett HR-plattform som kan hantera alla
processer från rekrytering, introduktion, PA-stöd, lönehantering, lärande, mål och
prestation till kompensation samt succession.

Den höga graden av konfigurerbarhet gör
att det är enkelt att anpassa både utseende
och funktionalitet. Ni kan själv enkelt styra
gränssnitt för att möta olika användares behov och organisationens krav på profilering.
Ni behöver inte vara beroende av systemleverantören eller dyr expertis för att få det
ni behöver.
• Lönesystem anpassat till svensk arbetsmarknad och regelverk
• Nyttjandebaserad leveransmodell
– inga kapitalinvesteringar
• Lägre totalkostnad och lägre risk
• Dra nytta av ständig vidareutveckling av
systemet – nya releaser varje kvartal, välj
själv när nya funktioner tas i bruk
• Användbarhet – bäst i klassen, gör
HRprocesserna smidigare och att nya
arbetssätt välkomnas av era användare
• HR-masterfunktionalitet integrerad med
svensk lönemotor och verktyg för hantering av Talent Management
• Tillgång till intuitiva verktyg för att skapa

CGI erbjuder en sammanhållen lösning byggd på CGIs egenutvecklade lönesystem
POL tillsammans med marknadens mest moderna HR-plattform från Successfactors. Denna molnbaserade HR-lösning gör det möjligt för organisationer och
företag att dra nytta av en leveransmodell där ni betalar för utnyttjandet av systemet
snarare än fasta licenser, serverpark, support och underhållsavtal.

grupper och nätverk, dela kunskap och
gemensamt arbeta för att uppnå uppsatta mål

KONTAKTA OSS
För mer information om CGIs erbjudande

Ni får den stora fördelen av en lönekärna som uppfyller alla krav inom svensk
arbetsmarknad parad med all funktionalitet och innovationskraft i en HR-plattform
som levereras av en av världens största leverantörer – Successfactors/SAP.

inom HR vänligen kontakta:

Alla nya funktioner som utvecklas blir tillgängliga för alla kunder och kan tas i bruk
vid lämplig tidpunkt. Och inte minst; denna leveransform ger fördelen av total skalbarhet i takt med att behoven förändras.

0733 – 98 15 74

CGI hjälper er att skapa förutsättningarna för att lyfta ert HR-arbete till att bli ett
strategiskt verktyg för er organisations utveckling och framgång.

Sven-Eric Ersson
sven.eric.ersson@cgi.com
Mats Österberg
m.osterberg@cgi.com
08-671 15 64

OM CGI
CGI grundades 1976 och är en ledande
global leverantör av tjänster inom IT och
affärsprocesser. Med 68 000 medarbetare levererar vi kvalitativa tjänster inom
business consulting, systemintegration
och outsourcing.
För mer information om CGI, besök oss på
cgi.se eller eposta till info@cgi.com
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