
Sariba AS | Storgata 17, 0184 Oslo | Tel: +47 22 41 08 10 | E-post: post@sariba.com | sariba.com

Strever du med å samle alle HR-dokumentene i 

selskapet på en enkel, trygg og oversiktlig måte? 

Med et effektivt og integrert filsystem kan du 
bruke tiden til mer produktive oppgaver enn å lete 

etter siste versjon av dokumentet - uansett hvor 

du befinner deg.

HR pakkeløsningen PeopleDoc Employee File 

Management fra Sariba lar deg enkelt og dynamisk 

administrere HR-dokumenter fra en sentral 

plassering, slik at du ivaretar både sikkerhet, 

effektivitet og nye personvernkrav. Løsningen er 

skybasert og styrer dokumenter effektivt på tvers av 

alle systemer, slik at HR-jobben blir mer effektiv. Ved 

å sentralisere arbeidstaker- og bedriftsdokumenter 

fra flere kilder på en felles, sikker digital plattform 

sikres både tilgang og deling.
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Hvorfor HR pakkeløsningen PeopleDoc  

Employee File Management?

•  Strømlinjeformet dokumenthåndteringssystem 

som effektiviser HR-funksjonen

•  Alle filer lagres, sikres og sorteres på ett  
sentralt sted

•  Flere import- og uploadmuligheter for alle  

typer dokumenter

•  Sikker og trygg tilgang til alle dokumenter  

når som helst og hvor som helst

•  Data håndteres i tråd med nye personvernregler – 

tilfredsstiller GDPR

•  Enkelt søk etter dokumenter med rollebasert 

søkefunksjon

•  Sikker deling av dokumenter

•  Ansatte kan signere dokumenter digitalt  

med ett klikk

•  Hjelper deg å standardisere og strukturere HR-filer

•  Enkel kontroll og administrasjon av tilganger  

på ett sted

•  Mulighet til å definere lagringspolitikk for hver 
dokumenttype

•  Kom raskt i gang – løsningen ligger i skyen og 

krever ingen installasjon
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