HR Talent Management –
Komplett lösning för den
svenska marknaden

D

e flesta organisationer har behov av en central källa
med grundinformation om sina anställda, med utökat
stöd för traditionella HR-processer som anställning
(rekrytering), lärande, utveckling och prestation, karriär samt
lönerevision. CGI:s HR Talent Management möter dessa
behov och lägger grunden för en framtidssäker lösning för
alla HR-processer, 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 med namnet HR Basic och HR
Professional. Utöver detta kan systemet byggas ut för att tillgodose
behoven av strategiskt HR-arbete – Talent Management.
SuccessFactors/SAP är erkänt världsledande inom Talent
Management och CGI kan med sin mångåriga erfarenhet erbjuda en
enkel och kostnadseffektiv lösning som fungerar i verkligheten.
CGI HR Talent Management ger:
 stor flexibilitet och valfrihet – använd bara det du har behov av
 helt integrerade processer som korsbefruktar varandra men som
samtidigt kan användas helt fristående
 systemet levereras med fördefinierade best practice-mallar, med stor
variation beträffande kundens specifika preferenser
 med gratistjänsten ”Success Store” kan du hela tiden hålla dig
uppdaterad och ladda ner de senaste best practice-exemplen
 en mycket kraftfull och flexibel motor för arbetsflöden och regler som
används gemensamt av de olika processerna
 oöverträffad enkelhet i användning för medarbetare, chefer och
administratörer
 mobilt stöd från start
 färdiga s k dashboards och rapporter för varje process som även samlar
och visar samband mellan flera olika processer
UTMANINGEN
Har ni idag spridda öar
där ni hanterar delar
av era Talent
Managementprocesser? Har ni
svårt att konsolidera
informationen och ta
informerade beslut
beträffande er
personal?

SNABBA FAKTA
VARFÖR CGI SOM HR-PARTNER?
CGI har under 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 fullt outsourcade
processer inom lön och HR, Lön- och
HR-system i molnet samt
konsulttjänster.
CGI lägger nu till ytterligare en
byggsten för att erbjuda 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 om att arbeta tillsammans
med en komplett HR-partner.
CGI erbjuder Lön och HR i tre olika
varianter; HR Basic, HR Professional
samt HR Talent Management. Basic
och Professional innehåller HR-master,
lärande samt mål och
utvecklingssamtal. HR Basic är en
förkonfigurerad modell för att snabbt
komma igång med ett nytt HR-system.
HR Professional erbjuder en
kundanpassad konfiguration baserad
på kundens krav och processer. HR
Talent Management innehåller ett rikt
utbud av HR-processer/moduler.
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LÖSNINGEN
CGI:s lösning är unik. Vi erbjuder ett fullfjädrat lönesystem tätt kopplat till ett
klassledande HR-system med namnet HR Basic och HR Professional.
Tillsammans med HR Talent management ger detta våra kunder tillgång till
en komplett HR-plattform som hanterar alla processer – från rekrytering,
introduktion, PA-stöd, lönehantering, lärande, mål och prestation till
kompensation samt succession.
HR Talent Management innehåller, utöver HR Basic och Professional ett
utökat stöd för anställningsprocessen (inklusive stöd för rekrytering), mål-,
medarbetar- och utvecklingssamtal samt GAP-analyser. Det innehåller
dessutom ett stort antal färdiga rapporter och s k dashboards.
UTVECKLINGS- OCH MEDARBETARSAMTAL
Strukturera dina utvecklings- och medarbetarsamtal genom att använda
enkla och intuitiva mallar.
REKRYTERINGS- OCH ANSTÄLLNINGSPROCESS
En väl fungerande rekryterings- och anställningsprocess hjälper er att stärka
eller befästa ert anseende som arbetsgivare. Genom att arbeta med en
process, helt integrerad med övriga HR-processer, kan man enkelt planera
för framtida behov, skapa rekvisitioner samt omedelbart inleda en
strukturerad anställningsprocess för valda kandidater.
LÖNEREVISION
Lönerevision är ofta en mycket omfattande och tidskrävande process, där
man ofta inte vet förrän i slutet av processen hur man förhåller sig till
budget, fördelning m m. Med ett enkelt och strukturerat stöd för
lönerevision, kan man i realtid följa status, hur man håller sig till budget och
andra riktlinjer.
SUCCESSION- OCH KARRIÄRPLANERING
Att kunna erbjuda relevanta utvecklingsmöjligheter för sina medarbetare är
ofta helt avgörande för att attrahera och behålla sin personal. Med en enkel
och strukturerad lösning kan man tydliggöra karriärvägar, utvecklingsplaner
och successionsplaner.
UTVECKLING OCH LÄRANDE
Tillgodose medarbetarnas utveckling genom att erbjuda en intuitiv och
kompetent lösning för lärande med lösningar för såväl informellt lärande,
e-learning och lärarledd utbildning – virtuell eller i klassrum.
Utvecklingsplanerna ska kunna hantera medarbetarens önskemål kring
personlig utveckling, eventuella kompetensbehov, karriär- och
successionsplaner samt förändringar i omvärlden eller nya inriktningar för
verksamheten.
HR Talent Management är en molnbaserad SaaS-lösning (Software as a
Service) som bygger på CGI:s egenutvecklade lönesystem POL – i
kombination med funktionaliteten och innovationskraften hos marknadens
mest moderna HR-plattform från en av världens största leverantörer –
SuccessFactors/SAP.

FÖRDELAR
Den höga graden av konfigurerbarhet
gör att det är enkelt att anpassa både
utseende och funktionalitet. Ni kan
själva styra hur gränssnittet ska se ut
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
HR-processerna smidigare och att
nya arbetssätt välkomnas av era
användare.
 Integrerar HR-masterfunktionalitet
med svensk lönemotor och verktyg
för en komplett hantering av hela
Talent Management-begreppet.
 Tillgång till intuitiva verktyg för att
skapa grupper och nätverk för
kunskapsdelning och gemensamma
mål.

KONTAKTA OSS
För mer information om CGIs
erbjudande inom HR vänligen kontakta:
Sven-Eric Ersson
sven.eric.ersson@cgi.com
0733 – 98 15 74
Mats Österberg
m.osterberg@cgi.com
08-671 15 64

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 outsourcingtjänster.
För mer information om CGI, besök
oss på www.cgi.com eller skicka
e-post till info@cgi.com.
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