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Fra hullkort
Til skytjeneste!
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Om 4human 
gruppen
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Visjon

Vi forenkler og forbedrer 
arbeidsdagen for ansatte 

og ledere i norske og 
internasjonale virksomheter
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Verdier

Tillit
Kvalitet

Fremtidsrettet



7Historie

Vesfold og Telemark 
hullkort-sentral

Vestfold, Telemark og 
Aust-Agder EDB sentral AL

Vest-Viken EDB-Sentral  
AL / AS

NIT AS

IBM AS

ADG
ADR
ADS

AD-Gruppen

Kjøp av Comita
Kjøp av Sterner 

Data

Kjøp av
Evolution Software

4human

Kjøpt av TQM Partner 
og Onboardingtips.no

1956 1960 1975 1989 1995 2000 2011 2011 2014/
15

2016 2018



8Produkter og tjenester

Serverdrift

- ASP
- Hosting
- Drift og overvåkning
- Backup og sikkerhet
- Hosted Exchange

Applikasjonsdrift
- Compello fakturaflyt
- SharePoint

Fakturatjenester
- Postmottak og skanning
- Tolk og verifisering

HRM /HCM

Digitalt leder- og ansattsystem
- Oppfølging
- Fravær
- Medarbeidersamtale
- Håndbøker
- HMS
- Kompetanse
- Skadebase
- Avvikshåndtering
- QA
- Onboarding / Offboarding

Konsulenttjenester
- HRM, HMS og Lønn

Reise, tid og prosjekt
- AD Person/Travel

Kvalitet, HMS og Ytre miljø

Digitalt styringssystem 
- Dokumentstyring
- Avviksbehandling
- Risikovurdering
- Aktivitetsplanlegger
- Spørreundersøkelser
- Kompetanse
- Vedlikehold
- Skjema og sjekkliste
- Integrert APP med flere moduler

Konsulenttjenester
- Rådgivning
- ISO sertifiserte rådgivere

Rådgivning, opplæring, brukerstøtte og drift



9Markeder

SMB
- Privat sektor
- 5 – 200 ansatte
- Regnskapskontorer
- Programvarehus

Large light
- Håndfull kunder

SMB
- Privat sektor
- Ideelt, 100 – 800 ansatte

Large accounts
- Flere tusen ansatte
- Privat sektor

Forhandlere
- Visma
- Azets
- Amesto
- Virke
- Vitari
- Arribatec

SMB
- Privat sektor
- Ideelt, 50 – 500 ansatte

Large accounts
- Flere tusen ansatte
- Mange kommuner
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• ASP

• Hosting

• Drift og overvåkning

• Backup og sikkerhet

• Hosted Exchange

• Sertifiserte teknikere

• SharePoint

• Compello fakturaflyt

• Uni Økonomi

• Dokumentproduksjon

• Drift av 200 fagsystemer

• Office 365

• Postmottak
• Fysisk (postboks)
• Elektronisk

• Skanning

• Tolking

• Verifisering

• Datautveksling

Leverer også rådgiving innenfor disse fagområdene

Serverdrift Applikasjonsdrift Fakturatjenester
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Sitater fra HCM 
rapport april 2019

Behovet for HRM systemer  
– er større enn noen gang.
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Integrasjoner 
og tjenester



14Onboarding app’n
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Leverer helhetlig SaaS-løsning for HMS, Kvalitet og Ytremiljø
til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.
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Vår SaaS-løsning TQM Enterprise er et helhetlig prosessorientert styrings-/ledelsessystem for Kvalitet/HMS/Ytremiljø, og er 
tilrettelagt for små og store virksomheter i privat og offentlig sektor.

SaaS-løsningen inneholder 9 integrerte moduler med APP, og støtter ulike prosesstandarder, eks ISO 9001:2015/14001.
Våre autoriserte ISO revisjonsledere følger implementeringsprosessen fra A til Å, slik at slik at kunden lykkes med metodikk og 
struktur.
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Merverdien for kunden ved anskaffelse av TQM 
Enterprise  er at man lykkes med 
implementeringsprosessen, som derigjennom 
bidrar til økt konkurransekraft. (ISO sertifiserte 
virksomheter prioriteres svært ofte i 
anbudsprosesser).

4human TQM har utviklet konseptet «Smart 
TQM» som sikrer en metodisk implementering fra 
A – Å. Prosessen er spesielt aktuell dersom 
kunden skal sertifiseres/re-sertifiseres. Den sikrer 
at krav i aktuelle standarder blir ivaretatt, samt at 
konfigurasjonen av innstillinger i løsningen gjøres 
riktig.

Vår konsulentavdeling tilbyr ellers et bredt 
spekter av tjenester, f. eks GAP-analyser, Ulike 
kurs, eks risikostyring, opplæring ISO-standard 
osv. 

Samling 1
- Prosesskartlegging
- Etablere struktur og maler
- Fastsette roller, myndighet og ansvar

Samling 2
- Etablere kvalitetspolicy og mål
- Identifisering av relevant dokumentasjon
- Etablere avviksprosess

Samling 3
- Risikostyring
- Etablere revisjonsprosesser
- Fastsette behov for kompetanse
- Plan for opplæring i ledelsessystem

Sertifisering
- Egen prosess med et sertifiseringsprogram
- Uavhengig av 4human TQM
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Suksessfull onboarding
av nyansatte!

Presentert av Trine Landøy
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75%

25 %

Nyansatte Nyansatte slutter

Turnover

Nyansatte slutter før det har gått ett år

¼ av investeringen din er tapt før den 
nyansatte i det hele tatt har startet å 
produsere noe selv.
UrbanBound2018

25%
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Kostnaden ved å ansette og lære opp nye medarbeidere 
ligger på 25 - 200% av deres årslønn, og det tar normalt 8 -
12 måneder å få en nyansatt ordentlig i gang for å levere 
verdi på nivå med mer erfarne kollegaer. 
(UrbanBound 2018)

Ulike undersøkelser viser til at ledere oppfatter at en feilansettelse koster i fra 
500 000 – 1 500 000 NOK i gjennomsnitt. 

Størsteparten av kostnadene til en ansettelse går til: 
Opplæring og utvikling.

I 2011 svarte 2 200 arbeidstakere og bedriftsledere på en Proffice-undersøkelse 
om feilansettelser. To av tre ledere i Norge oppga at hadde gjort en 
feilansettelse.  
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Turnover

Bytte jobb innen 5 år

66% av unge medarbeidere 
forventer at de vil bytte jobb før 
de har vært 5 år i selskapet 
Deloitte

66%

66%

44%

Turnover
5 år
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1 av 3 ledere slutter 
allerede etter 18-24 
måneder i ny jobb!

100 dagers koden Agnethe Ellingsen
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Opptil halvparten av alle nytilsatte 
ledere oppnår ikke målene som er 

satt for rollen!
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Gjør selskapene det bra fordi de investerer i de ansatte, 

eller er de ansattes tilfredshet og opplevd grad av tillit et 

biprodukt av gode resultater? 



29

Det var de ansattes tilfredshet som førte 
til gode resultater, og ikke omvendt.

Edmans, som brukte fire år på å gjennomføre studiet, hadde følgende å si 
om funnene:

«Jeg fant ut at de 100 beste selskapene å jobbe for i USA oppnådde to til 
tre prosent høyere avkastning enn konkurrentene over en periode på 26 
år. Sagt ganske enkelt: Selskaper som behandlet sine ansatte bra, 
presterte bedre.»

Undersøkelse viste at:

http://faculty.london.edu/aedmans/RoweAMP.pdf
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Fakta visere at svært få 
organisasjoner bruker 
ressurser på onboarding. 

Hvorfor er det slik?
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En av de største hindringene for 

effektiv påmønstring er tiden
ledere setter av til å engasjere seg i 

sine nye talenter, eller rettere sagt, 

mangelen på tid til dette.
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Løsningen er:
Et strategisk & digitalt

onboarding program
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• Hvordan skal man kunne gi oppdatert informasjon til en enhver tid?

• Hvordan skal man sørge for at alle nyansatte får like god informasjon og blir like 
godt tatt imot på ulike lokasjoner?

• Hvordan sørge for at alle som har et personal ansvar vet hva de skal gjøre når 
det kommer til å ta imot de nyansatte?

Hovedutfordringer:
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38Strategisk Onboardingprogram i bedriften



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48

Hvorfor er dette så viktig?
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Organisasjoner med en 

standardisert onboardingprosess

erfarer at nyansatte er

54% 
mer produktive! 
UrbanBound
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Godt
omdømme
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Silkroad Aberdeen Group

Hvorfor bedriftene 

benytter seg av et 

Onboarding 

program?
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Ved å ha et strategisk 

onboardingprogram økes 

sannsynligheten for at 

nyansatte blir med 

50%! 
UrbanBound
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Live demo

Presentert av 
Samuel Andersson og Andres Marum



56Oppsummert

• Lært 4human litt å kjenne

• Fått en generell innføring i våre tanker rundt pre-boarding og on-boarding

• Live demo av hvordan dette kan gjøres

• Hva nå?



57Gjør det spennende og gøy for nyansatte



58Velkommen ombord
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