
SNABBA FAKTA 

VARFÖR CGI SOM LÖN OCH HR-

PARTNER? 

CGI har under en lång tid haft en stark 

position på den svenska marknaden 

inom lön och HR. Det har gett oss 

möjligheten att bygga upp en djup 

kompetens och olika leveransformer, 

baserat på erfarenheterna från ett 

mycket stort antal kunder, deras krav, 

behov och arbetssätt.  

CGI erbjuder sedan tidigare löne- och 

HR-tjänster, Lön och HR-system i 

molnet samt konsulttjänster. Med vårt 

förslag till HR-system erbjuder vi våra 

kunder ett komplett stöd för alla HR-

processer. Den molnbaserade HR-

plattformen från SuccessFactors gör 

oss än mer rustade att möta våra 

kunders önskemål att arbeta 

tillsammans med en komplett HR-

partner. 

CGI lägger nu till ytterligare en 

byggsten i vår HR-Review för att 

erbjuda våra kunder en genomlysning 

av kundens löne- och HR-processer. Vi 

hjälper till med en nuläges- och 

börlägesbeskrivning och visar på risker, 

kritiska framgångsfaktorer mm. Det gör 

oss än mer rustade att möta våra 

kunders önskemål att arbeta 

tillsammans med en komplett HR-

partner.  
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HR-Review 
Enkel genomlysning av er 
HR-verksamhet 

ur länge sedan var det ni gjorde en genomlysning av 

HR-verksamheten? På ett genomsnittligt svenskt 

företag finns ca 20-30 HR-processer. Har du koll på 

dem? En genomlysning av HR-verksamheten ger er en ökad 

insikt om era HR-processer och ett beslutsunderlag för att 

förbättra processerna och öka verksamhetsnyttan. 

Ett första steg är att säkerställa att HR-processerna möter omvärldens 

och verksamhetens krav på ett effektivt sätt. Med fungerande processer 

frigörs tid för att arbeta med de strategiska HR-områdena som utvecklar 

och stödjer affärs- och verksamhetsmålen.  

Flera av HR-processerna är administrativa och kan upplevas som 

betungande om dom inte fungerar optimalt. Här finns det stora 

effektivitetsvinster att hämta genom standardiserade processer och 

arbetssätt. Vi hjälper er att identifiera dessa områden. 

Med HR-Review har CGI tagit fram en enkel tjänst för att hjälpa våra 

kunder att komma igång med förändringsarbetet.  

VAD ÄR EN HR-REVIEW? 

En HR-Review syftar till att skapa en samlad bild av era HR-processer och 

tillhörande systemstöd samt ge ett beslutsunderlag för kommande 

förbättringsarbete. Vi tittar även på i vilken grad ni använder manuella rutiner 

eller systemstöd i era processer. Efter analys sammanställs resultatet och i ett 

uppföljningsmöte presenteras ett förslag till väg framåt.  

UTMANINGEN 

Upplever ni problem med att samla era HR-data och underhålla ett alltmer 
komplext systemlandskap där varje process hanteras i ett eget system? Ser ni 
utmaningar med integrationer, datakvalitet och kostnader för detta?  

 

Oavsett om ni är verksamma inom tillverkning eller tjänster har ni ett ständigt 
behov av att engagera era medarbetare, att säkerställa att de har rätt 
kompetens och att belöningssystemen är relevanta och effektiva.  
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KONTAKTA OSS 

För mer information om CGI:s erbjudande 

inom lön och HR, vänligen kontakta: 

Sven-Eric Ersson 

sven.eric.ersson@cgi.com 

0733 – 98 15 74 

Maria Svedin 

maria.svedin@cgi.com 

0705 – 86 33 23 

Peter Holmner 

peter.holmner@cgi.com 

0733 – 98 78 77 

 

 

OM CGI  

CGI grundades 1976 och är en global 

leverantör av IT-system och 

affärsprocesser med över 68 000 

anställda professionella konsulter som 

levererar högkvalitativa konsulttjänster 

systemintegration och outsourcing-

tjänster. 
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För mer information om CGI, besök 

oss på  www.cgi.com  

eller maila info@cgi.com. 

INNEHÅLL 

HR-Review ger er en bra start för att samla och effektivisera era löne- och 

HR-processer i och med att du får en samlad bild av nuläget och de framtida 

behoven: 

 Helhetsgrepp om era samtliga HR processer  

 Beslutsunderlag för kommande förbättringsarbete 

 Kartläggning av hur ni arbetar med systemstöd inom HR  

 Tillgång till CGI:s samlade kompetens inom HR och HR IT  

HUR GÅR DET HELA TILL? 

En HR-Review inleds med ett designmöte, följt av intervjuer med 
nyckelpersoner. Vi analyserar befintliga rutiner, systemstöd och arbetssätt och 
utifrån resultatet ger vi en återkoppling till er med förslag på åtgärder. 

CGI:S HRM-MODELL 

I arbetet fokuserar vi på de processer som ingår i CGI:s HRM-modell enligt 

nedan. Tillsammans med CGI:s HR-konsulter bestämmer ni initialt var vi ska 

lägga fokus. 

 

 

CGI skapar förutsättningarna för att lyfta era HR-processer till ett 

strategiskt verktyg – för er organisations utveckling och framgång.  
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