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Våra tjänster 
Administration kring företagets viktigaste tillgång, medarbetarna, är en 
utmaning inom många organisationer. HR- och Löneadministration  
är ofta en sårbar funktion med föråldrat systemstöd, manuella  
processer och stort personberoende. CGI erbjuder outsourcing  
för HR- och Lönetjänster där vi tar över ansvaret för hela eller delar  
av administrationen.



Med CGI:s egenutvecklade programvara för löneadministration erbjuder 
vi säkra och effektiva outsourcinglösningar med hög kvalitét. Gränssnittet 
mot medarbetare och chefer gör det enkelt att hantera uppgifter såsom 
personinformation, tidrapportering, avvikelser, resor, utlägg och attest.

CGI har bred kompetens inom HR och Lön  
med erfarenhet av ett stort antal branscher  
och kollektivavtal. 

CGI:s ställning som Sveriges ledande IT-tjänsteföretag ger oss 
en unik plattform för att hålla effektiva och kvalitetssäkrade 
leveranser, med moderna system och stödverktyg ligger vi i 
framkant av innovation och proaktivitet. 
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VÅRA TJÄNSTER

Löneleverans

CGI tar ett helhetsansvar och 
ersätter den interna löneleveransen. 
Underhåll, bearbetning, 
kvalitetssäkring, rapportering och 
support ägs och förvaltas av CGI.

Systemförvaltning

CGI tar ansvar för systemförvaltning 
och administration, i något av  
CGI:s egenutvecklade IP; Heroma 
eller POL.

Försäkringsadministration

CGI hanterar pensions- och 
försäkringsadministrationen och 
säkerställer att organisationen 
betalar rätt premie i något av CGI:s 
egenutvecklade IP; Heroma och POL, 
samt mot försäkringsbolag.

HR administration

CGI avlastar den interna HR-
avdelningen i form av administration, 
HR system, verksamhetsstöd inför 
deadlines, rapportering, och support 
till verksamheten.

Samtliga alternativ kan samköras 
med ovan löneleverans och inkludera 
eventuellt personalövertag.
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SNABBA FAKTA
CGI har levererat HR- och lönetjänster sedan 1997 och betalar ut ca 1 
miljon löner varje månad. Vi finns representerade över hela Sverige och har 
en kundnöjdhet på 9.0 på en 10-gradig skala.
 
Kvalitetscertifiering ISO 91001
Säkerhetscertifiering ISO 27001
Miljöcertifiering ISO 14001

KONTAKTA OSS
För mer information om CGI:s erbjudande inom HR och lön,  
vänligen kontakta:

Peter Holmner 

peter.holmner@cgi.com 

0733 - 98 78 77

Sven-Eric Ersson 
sven.eric.ersson@cgi.com 
0733 - 98 15 74

Maria Svedin 
maria.svedin@cgi.com 
0705 - 86 33 23
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