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Sariba People Centric Pay - 
lønn i skyen
Kunne du tenke deg en lønnskjøringsprosess som lar deg 
oppdage og løse feil før de faktisk påvirker lønnsresultatet? Eller en 
lønnskjøringsprosess hvor høy grad av automatisering og effektivisering 
står i fokus? Eller hva med en løsning som faktisk tar hensyn til din 
bedrifts avtaleverk og som sørger for at akkurat deres behov innen 
lønn dekkes? Hvis du i tillegg ser det som en fordel at din nye 
lønnsleverandør har over 20 års praktisk lønnserfaring i bagasjen, er 
Sariba og vår løsning Sariba People Centric Pay, løsningen for akkurat 
deg. 

Med Sariba People Centric Pay får du tilgang til vår forhåndsdefinerte 
mal for norsk lønn. Vi har basert løsningen vår på det vi mener 
er den aller beste lønnsplattformen markedet har å by på, SAP 
SuccessFactors. Sariba People Centric Pay er også basert på mer enn 
20 års erfaring og beste praksis hentet fra samarbeid med en rekke 
ulike kunder, på tvers av ulike bransjer. I tillegg sørger vi for at løsningen 
tilpasses akkurat din bedrifts avtaleverk og behov innen lønn.

Vår erfaring og forhåndsdefinerte løsning gir deg tilgang til beste 
praksis; 

Trygt, enkelt og veldokumentert.



Sariba People Centric Pay

Vi forenkler din arbeidshverdag
Vi vet at lønnsmedarbeideres arbeidshverdag 
ofte utfordres av utdaterte systemer, manuelt 
arbeid og få rapporteringsmuligheter. I tillegg må 
de ofte forholde seg til komplekse løsninger med 
manglende kontroll av retningslinjer og lovverk. 
På toppen av det hele er det ofte knyttet høye 
kostnader til prosessene. 

Vi gir deg nå mulighet til å ta kontroll på 
din lønnsprosess. Sariba People Centric Pay 
automatiserer, forenkler og strømlinjeformer ditt 
lønnsarbeid på en enkel og smidig måte. 

Ville det ikke vært fint om ditt lønnssystem:

• Ga deg muligheter til å oppdage feil relatert til 
lønn før endelig lønn kjøres?

• Automatisk rekalkulerte endringer tilbake i tid?
• Tok hensyn til datoene man gjør endringene fra,  

og ikke når dataene blir lagt inn?
• Tok høyde for din bedrifts regelverk i    

lønnsberegningen?
• Automatsik får oppdateringer for norsk regelverk?
• Tok hensyn til lønnsjusteringer? 
• Dannet pensjonsgrunnlaget til    

pensjonsleverandørene?
• Automatisk ga trekk i lønn ved fravær uten lønn?
• Enkelt kunne integreres mot både tid- og   

reisesystemer?
• Sikret at din bedrift får det du har krav på av   

sykepengerefusjon?

Alt dette er både mulig og 
tilgjengelig i Sariba People 

Centric Pay.
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Sariba People Centric Pay er løsningen for deg 
som har en lønnsprosess som oppleves som 
kompleks, omfattende og tidkrevende. Har du 
for eksempel en utstrakt bruk av rekalkuleringer 
og etterberegninger? Kjører du lønn for mange 
selskaper? Eller har du et avansert regelverk 
og ansatte på ulike tariffavtaler? Sariba 
People Centric Pay automatiserer, forenkler og 
strømlinjeformer dine prosesser, slik at du kan ha 
fokus på andre oppgaver.

Basert på SAP SuccessFactors - 
tilpasset deg
For oss som jobber med lønn, er kvalitet, soliditet 
og kontroll utrolig viktig. Vi har derfor valgt å satse 
fullt og helt på lønnssystemer fra SAP. SAP er, i 
lønnsverdenen, kjent for å ha en robust, solid og 
samtidig fleksibel lønnsmotor. Dette er egenskaper 
vi mener er helt avgjørende når vi skal levere 
kvalitet.  Med en lønnsløsning basert på SAP får 
du altså en robust og solid lønnsmotor som kan 
tilpasses akkurat dine behov. 

Sariba er SAP Gold partner, og vi er stolte av å 
kunne si at vi har blitt kåret til Norges SAP Partner 
of the year, 2 år på rad! Det håper vi er med på 
å understreke at vi i Sariba tilbyr både kvalitet og 
trygghet. 

Vi automatiserer lønn for deg 
Sariba People Centric Pay håndterer både 
timelønn og månedslønn, og kommer ferdig levert 
med over 180 lønnarter. Løsningen kommer også 
med automatisk behandling av både faste og 
variable tillegg, goder og godtgjørelser. 

Løsningen håndterer avanserte tariffstrukturer og 
kommer også med automatisk ansiennitetsopprykk 
basert på dette. Samtidig får du muligheten til å 
behandle dette manuelt om du ønsker det. 

Automatisert og fleksibelt på en gang 
– akkurat det du trenger. 
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Forenklet oppfølging av 
fravær 
Løsningen kommer med en detaljert 
fraværskatalog. Det inkluderer over 30 
fraværskoder, som blant annet dekker ulike 
offentlige ordninger for refusjon. Løsningen har 
automatisk kontroll på antall dager betalt og 
ubetalt ferie, slik at du slipper manuell oppfølging. 

I tillegg kommer løsningen med automatisk 
beregning av feriepenger, og har kontroll 
på antall dager avviklet ferie. Og når en av 
dine ansatte registrerer ubetalt ferie eller 
delvis permisjon uten lønn, sørger systemet for 
automatisk trekk i lønn.

Refusjon av sykepenger fra 
NAV – vi dekker prosessen 
fra A til Å
Vår løsning sørger for automatisk stopp i lønn 
for sykefravær som strekker seg over 1 år, og 
håndterer maksdato for sykefravær. Løsningen 
gir deg også mulighet til å registrere NAV-vedtak, 
og automatisk behandle refusjon som følge av 
vedtaket. 

Refusjonsløsningen beregner automatisk forventet 
refusjon fra NAV, og inkluderer utfylling- og 
innsending av nødvendige skjemaer basert på 
registrert fravær. Avstemmingsrapporten for 
refusjon lar deg enkelt avstemme refusjon mottatt 
fra NAV mot forventet, beregnet refusjon. Dette 
gir deg full kontroll på refusjonsprosessen.
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I tillegg til dette får du: 
• Automatisk behandling av fagforenings- og 

formidlingstrekk, samt samleoverføring til 
bank

• Løsninger for telefonordninger, firmabil og lån
• Automatisk sluttoppgjør og etterberegninger
• Enkel oppfølging av A-meldingen og 

rapportering til Altinn
• Funksjon for innlasting av skattekort fra Altinn
• Ulike rapporter, og alt av myndighetspålagt 

rapportering
• Håndtering av grensegjengere og ansatte 

på Svalbard 
• Beregning av nettolønn for arbeid i utland 

(oppgrossing)
• Automatisk pensjonsrapportering, basert på 

FNO-malen
• Sykefraværsrapport basert på registrert 

fravær

Lønn – fra input til output
Når du tar i bruk Sariba People Centric Pay vil du 
oppleve at lønn får en helt sentral rolle i flere av 
dine HR-relaterte prosesser, både som input og 
output. Dette fører til at dobbeltføring av infor-
masjon er en saga blott og at du fra nå av kun 
registrerer informasjon én gang.

En solid løsning med 
forenkling i fokus
I Sariba People Centric Pay står soliditet og 
forenkling i sentrum.  Vi har fokus på å gjøre 
komplekse prosesser så brukervennlige og 
smidige som overhodet mulig. 

Dette gjøres blant annet ved å ta i bruk 
lønnsavregningsområder. Fleksibiliteten knyttet til 
lønnsavregningsområder i SAP SuccessFactors er 
unik. 
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Her får du muligheten til å knytte 
personer i ulike selskaper til et og samme 
lønnsavregningsområde, som har samme 
lønnsperiode og lønningsdato. 
Det vil si at hele lønnskjøringsprosessen kan 
gjøres for mange selskaper samtidig. Dette 
inkluderer også å sende en samlet fil til bank, 
selv om selskapene har ulike banker. 

Etterberegning og 
etterbetalinger
Sariba People Centric Pay er basert på SAP 
SuccessFactors Employee Central Payroll, en 
løsning hvor lønnskjøringsmotoren stiller i en helt 
egen klasse når det kommer til etterberegninger 
og rekalkuleringer av lønn. Den unike styrken 
ligger i muligheten du gis til å datostyre endringer, 
både frem og tilbake i tid. Det vil si at du kan 
legge inn endringer både frem og tilbake i tid, og 
løsningen holder orden på datoene, rekalkulerer 
og utbetaler korrekt lønn

Enkelt, ikke sant?

Endringer av lønn for flere 
ansatte
I Sariba People Centric Pay sparer du verdifull tid 
ved at du gis mulighet til å justeres lønn for flere 
selskaper eller grupper av ansatte ved hjelp av 
funksjonalitet utviklet for nettopp dette:

• Automatiske tariffopprykk håndteres 
• Egne forhåndsdefinerte 

konverteringsprogrammer brukes for å 
konvertere inn lønnsdata for nytt personell

• Tildeling av nytt regulativ kan gjøres per 
person eller leses inn ved hjelp av egne 
programmer

Sariba People Centric Pay sørger for at 
etterbetaling skjer automatisk i påfølgende 
lønnskjøring.
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Customer Excellence   
Vi støtter deg hele veien

Når du har tatt i bruk Sariba People Centric Pay støtter vi deg gjerne 
videre i ditt arbeid. Ved å inngå et samarbeid med Customer 
Excellence får du tilgang til våre svært dyktige kollegaer som hjelper 
deg med både små og store utfordringer og endringsønsker du måtte 
ha. 

Alle våre kollegaer i Customer Excellence har praktisk lønnserfaring, 
noe vi mener er helt avgjørende for å kunne gi deg den støtten du 
trenger. I tillegg vil du få tilgang til et eget team som kjenner akkurat 
deg, din lønnsprosess og dine behov. 
En avtale med Customer Excellence inneholder også en avtale på 
leveransefrister, noe som vil gi deg trygghet i at vi er der for deg, når 
du trenger det.

”Med Sariba Support har vi 
kontinuerlig tilgang til faglig 
ekspertise på våre SAP-løsninger. 
Det gir oss trygghet.”
- Dolphin Drilling AS



Scann QR-koden for 
mer informasjon

Vil du vite mer?
Kontakt gjerne:
Cecilie Eckhardt 
Sales Director
+ 47 982 24 918
cecilie.eckhardt@sariba.no


