
 

 

CGI som HR- & lönepartner  

CGI har under lång tid haft en stark 

position på den svenska marknaden 

inom HR och lön. Det har gett oss 

möjligheten att bygga upp en djup 

kompetens och olika leveransformer, 

baserat på erfarenheterna från ett stort 

antal kunder, deras krav, behov och 

arbetssätt.  

Vi erbjuder flera tjänster för att vara en 

komplett HR- och lönepartner.  

 HR-system  

 HReView 

 Lönesystem  

 BPO  

 Konsulttjänster 

 Förändringsledning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att säkerställa att HR-processerna möter omvärldens och 

verksamhetens krav på ett effektivt sätt frigör tid för att arbeta med de 

strategiska HR-områdena som utvecklar och stödjer affärs- och 

verksamhetsmålen. Genom att standardisera processer och 

arbetssätt som upplevs mycket administrativa kan flera 

effektivitetsvinster göras. Vi hjälper er att identifiera dessa områden. 

Med HReView har CGI tagit fram en enkel tjänst för att hjälpa våra 

kunder att komma igång med förändringsarbetet.  

Vad är en HReView 

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

och tillhörande systemstöd samt ge ett beslutsunderlag för 

kommande förbättringsarbete. Vi tittar 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.  

 

HReView -  
Genomlysning av er HR-verksamhet  
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Kontakta oss 

För mer information om CGI:s 
erbjudande inom lön och HR, 
vänligen kontakta: 
 
Cecilia Axeland 
Cecilia.axeland@cgi.com 
+46 70 4109104 
 
Maria Svedin 
Maria.Svedin@cgi.com  
+46 70 5863323  
 
Besök cgi.com/se/sv/hr-lon-
privatsektor   
 
 
 

Om CGI  

CGI grundades 1976 och är bland de 

största IT- och företagskonsultföretagen 

i världen. 

Vi är insiktsdrivna och resultatbaserade 

för att accelerera avkastningen på dina 

investeringar. I 21 industrisektorer på 

400 platser över hela världen erbjuder 

våra 78 000 medlemmar omfattande, 

skalbara och hållbara IT- och 

företagskonsulttjänster. 

Fördelar 

HReView ger en bra start för att samla och effektivisera era HR-

processer utifrån en nulägesanalys och analys av framtida behov:  

 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 till? 

En HReView 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. Tillsammans med CGI:s HR-konsulter 

bestämmer ni initialt vilka processer som ska genomlysas.  

 

 

Vi erbjuder analys av följande processer: 

 Anställning, uppsägning & jobbyte (Core HR) 

 Tid & frånvaro 

 Rekrytering 

 Onboarding & Offboarding 

 Prestationshantering  

 Kompetensförsörjning 

 Successionsplanering 

 Lönerevision  

 Analytics 
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