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Er HR-prosessene fragmenterte, upresise og 

ineffektive med stor grad av manuelt arbeid? 

Mangler du konsoliderte HR-data fordi bedriften 

opererer med flere systemer og plattformer for 
HR som må integreres manuelt? Det blir fort svært 

kostnadskrevende og kan hindre viktig innovasjon.

HR pakkeløsningen SAP SuccessFactors Ansattdata 

og Tid ruster bedriften for å takle en HR-

funksjon i dramatisk endring. Med innsyn i hele 

arbeidsstokken, kan du kombinere ansattdata med 

finansiell og operasjonell informasjon fra eksterne 

systemer, og dermed få en helhetlig innsikt og et 

grundig beslutningsgrunnlag.

Du kan administrere ansatte lokalt og samtidig 

støtte virksomheten globalt med lokale tilpasninger. 

I tillegg kan du integrere kjernedata med talent- og 

forretningsprosesser for bedre innsikt, strategiske 

beslutningsprosesser og til slutt bedre resultater. 

ANSATTDATA OG TID I SKYEN
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Hvorfor HR pakkeløsningen SAP SuccessFactors 

Ansattdata og Tid?

• Company Structure and Position Management

• EC Global Benefits

• Total Workforce Management

• Employee Central Payroll Integration

•  Core HR Basic Transactions/Additional 
Transactions

• Time Management

•  Mulighet til å definere riktige ansattstrategier 
og måle effekt på virksomheten for kontinuerlig 
vurdering og forbedring

•  Åmfattende, integrert og søkbar informasjon om 
arbeidsstokken og organisasjonen

• Et enkelt rapporteringsverktøy for HR

•  Tilgang til mer enn 2000 innebygde beregninger i 
SAP SuccessFactors Workforce Analytics løsning

• Benchmarking og trenddata

• Detaljoversikter for analyser

• Stillingsvedlikehold og organisasjonskartlegging 

•  Smart automatisering, intelligente tjenester 
og HR arbeidsflyt på tvers av system og 
forretningsfunksjoner lar deg administrere 
prosesser og ikke bare transaksjoner
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