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Hvem er vi?

Tonje Waasjø

- Jobber i Matiq part of Capgemini

- Jobbet med O365 siden starten

- Systemansvarlig for O365 og Power 

Platform for Nortura

- ELSKER mulighetene som ligger i 

automatisering og bidra til at folk får 

en enklere hverdag

Ann-Kristin Johnsen, HR-sjef i 

Nortura

• Ca 5.800 medarbeidere

• 30 lokasjoner/fabrikker

• ca 20 år i Nortura



Bakgrunn

• Mye manuelt arbeid og lite standardisert

• Mange varianter og mye data som skulle håndteres, med flere roller  

involvert

• Ufullstendig og feilaktig data

• Uklare roller, og ulikt på lokasjonene

• Kommunikasjonsflyten var for dårlig og skapte forsinkelser.

• GDPR – vanskelig å ivareta

• Utfordrende å fange opp arbeidskontrakter som skulle forlenges

• Medarbeidere ble ofte ikke avsluttet i lønningssystemet





• Nyansettelser

• Gjenansettelser

• Forlengelser

• Stillingsendringer

• Varsler ved midlertidige ansettelser med mulighet for 
avslutning

Prosesser for fabrikkarbeidere – er ferdig og i 
drift

Prosesser for administrative stillinger – er i 
sluttstadie av utvikling



Nyansettelse





Gjennomføring

Liten og 
effektiv 
gruppe 

Forankring 
hele veien til 

toppen

Pilot på 
utvalgt 
fabrikk

Delprosjekter 
– tenk 

prosess

Fysiske
samlinger

Testing i alle 
ledd



Teknisk løsning

• 1 SP område

• 4 SP lister

• 6 SP bibliotek

• 4 MS Forms

• 16 flyter



Gevinster

• Mindre tidsbruk på oppgaver som tidligere ble håndtert manuelt

• Økt datakvalitet

• Mindre tidsbruk på å rette feil/søke frem informasjon

• Bedre prosessflyt og kommunikasjonsflyt mellom alle relevante instanser for prosessen 

• Færre unødvendige utskrifter

• Økt sikkerhet i håndtering av persondata (GDPR)

• Prosessen fra start til slutt tar kortere tid

• Bedre brukeropplevelse!



Suksessfaktorer

Liten og 
effektiv 
gruppe 

Forankring 
hele veien til 

toppen

Pilot på 
utvalgt 
fabrikk

Delprosjekter 
– tenk 

prosess

Fysiske
samlinger

Testing i alle 
ledd



Veien videre
Veien videre

Dataverse

Plumsail Forms og Actions

Prosesser for Norturas datterselskaper

Dette har åpnet øynene våre og vi ser 

mange nye muligheter for 

automatisering innenfor andre områder!



Takk for oss ☺


