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DYKK NED FRA OVERSIKT TIL UNDERLIGGENDE DETALJER

I dagens data-drevne samfunn trenger du ikke bare å kjenne 
til statusen til KPIene dine, men du trenger også muligheten 
til å raskt dykke ned i informasjon for å få et tydeligere bilde 
av hva som skjer når et spørsmål dukker opp. HR Assistent 
sitt interaktive dashboard gir deg alt du trenger for å enkelt 
finne svar i dataene. 

KPIer / NØKKELTALL FOR HR - KLARE TIL BRUK 

HR applikasjonen inneholder over 50 ferdig definerte måletall som er klare til bruk. Det er brukt kjente begreper og 
definisjoner for beregningene, som gjør nøkkeltallene pålitelige. Disse måletallene er fordelt på fire områder innen HR; 
Ressursbruk HTE/FTE & Headcount, tilstedeværelse/fravær med fokus på sykefravær, lønnstruktur & lønnsutvikling, og 
personalkostnader. 

Mens andre analyseløsninger bare gir et høyt nivå av 
presentasjonen av data, gir HR Assistent deg mye mer. 
Over ser du en presentasjon av KPIer. Herfra kan du 
dykke fritt videre ned til mer detaljer - for å forstå hvilke 
områder som trenger forbedring eller bedre forstå 
prestasjonen. 

Eksempel på måletall for HR:
 HTE/FTE beregninger per måned og ansatt
 Antall ansatte og ansetteler
 Personalomsetning
 Syketimer, totalt og delt på lengde
 Sykefravær i prosent, forholdet mellom syketimer og

tilgjengelig tid
 Lønnstruktur
 Lønnsutvikling rullerende 12 måneder, 24 måneder

Eksempel på standarddimensjoner:
 Ansettelsesnummer, navn, personnummer, alder,

kjønn
 Yrke
 Arbeidsplass
 Tid, måned, kvartal, halvår, år, rullerende 12 måneder

Det er et stort behov og interesse for pålitelig nøkkeltall innen HR. I samarbeid med HR Fokus, som har mer enn 10 års 
erfaring med å utvikle HR løsninger, har vi laget en løsning som både presenterer og analyserer KPIer og nøkkeltall 
raskt, fleksibelt og enkelt. 
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HR ASSISTENT TILBYR:

KPI:er FOR PERSONALRESURSER 

HTE/FTE beregnes for hver ansatt og måned, og viser arbeidstider omgjort til heltider eller HTE/FTE. Ressursbruk over 
tid, f.eks. som den rullerende 12 måneders grafen som vist under, kan analyseres på et valgfritt detaljnivå ved å klikke 
på hele grafen eller en særskilt måned. Deretter kan man fordele måletallet på en valgfri dimensjon; yrke, arbeidsplass, 
osv. Det er et standard oppsett for å beregne HTE/FTE, men dette kan tilpasses til hver kundes egen definisjon.

KPI:er FOR FRAVÆR - MED FOKUS PÅ SYKEFRAVÆR

For de aller fleste organisasjoner et sykefravær et viktig område å følge. Bildet under gir en oversikt over hvordan 
sykefraværet varier over rullerende 12 måneder, og en sammenligning mellom nåværende rullerende 12 måneder og 
de foregående rullerende 12 månedene. Sykefraværet beregnes på en konvensjonell måte som brukes av staten, 
kommuner og andre store organisasjoner. Du kan dykke ned i materialet, ned til en enkelt ansatt eller en gruppe 
ansatte. 



Personalkostnader i form av utbetalt lønn kan presenteres i kroner og fordelsverdier fordelt på alle 
regnskapsmessige dimensjoner, lønnsarter og tidsperioder. 

KPI:er FOR PERSONALKOSTNADER

KPI:er FOR LØNNSTRUKTUR

Bildet under viser en lønnsutvikling over tid fordelt på kjønn, samt en lønnsutvikling på 2,56%
for rullerende 12 måneder. 
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Om Dimensional Insight
Dimensional Insight er en ledende leverandør av integrert 
business intelligence og data management løsninger. Vår 
misjon er å gjøre organisasjonsdata tilgjengelig slik at alle i 
organisasjonen kan få informasjonen de trenger til å ta 
informerte, faktabaserte beslutninger.
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