
 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Core HR 

Det ställs allt högre krav på en trygg och säker förvaring 
av personaldata, men också på en plats att accelerera 
personalprocesserna. Vår HR-plattform, byggd på SAP 
SuccessFactors med över 7000+ kunder och 120 miljoner 
användare*, erbjuder stöd för hantering av samtliga person- och 
anställningsuppgifter på ett och samma ställe. Utnyttja: 

• Realtidsuppdatering av person- och anställningsinformation 
genom säkra självserviceverktyg för chef och medarbetare 

• Hantering av konsulter, parallella anställningar, globala och 
temporära uppdrag samt befattningsstyrning.  

• Automatiserade godkännandeflöden, affärsregler och 
notifieringar 

• Smidiga verktyg för tid- och frånvaroplanering 

• Digital hantering av anställningsavtal och andra dokument 

• Avancerat rapport-, analys- och integrationsstöd med hjälp 
av People Analytics och Integration Center 

*år 2020 

 

Rekrytering  
En väl fungerande rekryterings- och anställningsprocess 
hjälper er att stärka och befästa ert anseende som 
arbetsgivare. Vår lösning erbjuder en modern kandidat- och 
rekryterarupplevelse som hjälper er: 

• Skapa rekvisition, publicera annons, granska inkommande 
ansökningar, planera och dokumentera intervju och anställ 
medarbetare i ett och samma system 

• Integrera er rekryteringsprocess med övriga HR-processer 
som successionsplanering och kompetenskartläggning 

• Arbeta med marknadsföring- och analys av era tjänster 

System- och processtöd 
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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. 

 

Onboarding 
En effektiv och bra onboardingprocess hjälper nyanställda 
att snabbt bli produktiva medarbetare, skapar en attraktiv 
kandidatupplevelse och minskar tidig personalomsättning. Vi erbjuder 
digital stöd för: 

• En samlad plats för all anställningsdata  

• Självserviceverktyg redan innan dag 1 

• Delade checklistor med automatisk tilldelning av uppgifter 
och roller 

• Digital signering av anställningsavtal 

• Välorganiserat offboarding med stöd för checklistor, 
kompetensöverföring, återlämning av material m.m 

 

Mål, prestation & medarbetarsamtal 
Att arbeta med mål och prestation bör vara en 
framåtblickande process. Vår lösning erbjuder stukturerade 
medarbetarsamtal med verktyg för kontinuerlig uppföljning, feedback 
och användarvänliga målplaner.  

• Ena era medarbetarsamtalsprocesser över hela företaget 
med gemensamma processer för kompetens- och 
målutvärdering 

• Dela företags- och gruppmål genom organisationen för att 
planera för varje medarbetares bidrag 

• Få stöd för att arbeta GDPR-compliant 

• Registrera 1:1 samtal och feedback för att stimulera pående 
dialog och coaching 

 

Utbildning  
Kompetensutveckling är centralt för att fortsätta 
möta marknadens snabbt förändrande krav. Genom 
att erbjuda utbildningmöjligheter förbättrar ni resultat och attraherar 
talanger. Vårt intuitiva och moderna systemstöd hjälper er: 

• Förenkla administration och leverans av utbildning 

• Erbjuda informellt lärande, e-learning, microinlärning och 
lärarledd utbildning – virtuellt eller i klassrum 

• Tydlig överblick av kurser, program, läroplaner, compliance 
och certifieringar för medarbetare och chef 

• Länka utvecklingsplaner till utbildning 
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Successions- och karriärplanering   
Att kunna erbjuda relevanta utvecklingsmöjligheter för 
sina medarbetare är ofta helt avgörande för att attrahera och 
behålla sin personal. Lösningen erbjuder unika möjligheter att:  

• Tydliggöra relevanta karriärvägar och utvecklingsplaner för 
era medarbetare 

• Hitta och stäng kompetensgap 

• Identifiera nyckelpositioner och planera för efterträdare till 
kritiska befattningar 

Lönerevision & kompensation  
Lönerevisioner kräver ofta ett omfattande jobb. 
Genom att automatisera processen blir det enklare att 
planera, förstå, justera och samarbeta i arbetet med att sätta nya 
löner. Vår lösning ger stöd för: 

• Hantering av både lön- och bonusmodeller 

• Strukturerad budgetplanering och riktlinjer 

• Följ status i realtid med automatisera godkännandeprocesser 
och publicering i HR-master. 

• Länka prestation till lönerevision för en objektiv bedömning 

Lön 
CGIs molnbaserade lönesystem POL ger stöd för 
avancerad lönehantering för svenska marknaden. POL 
används idag av ca 100 kunder inom industri, bygg, handel, teknik 
och olika tjänstebranscher. Genom att använda vår HR- och 
lönelösning får du ett fullt integrerat HR-landskap för effektiv 
hantering av er personal. 
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