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Beslutningsstøtte for HR og Finans

HR metrics som får
toppledernes oppmerksomhet
Lønnskostnader er ofte den største kostnaden
for selskaper. Med Mercer | Comptryx kan
du nå evaluere og sammenligne ditt selskaps
lønnskostnader mot relevante selskaper i din
bransje. Mercer | Comptryx består av følgende
tre komponenter:
g lobal lønn s u ndersøkelse
Databasen vår som inkluderer over 3 millioner ansatte
gjør at du kan benchmarke alle stillingene dine over
hele verden, fra grunnlønn til totale bedriftskostnader.
b e m a n n i n g s a n a ly s e
Sammenlign størrelse, form, kombinasjon og
demografiske faktorer i organisasjonen med
din bransje. Hvordan ser din grad av turnover,
produktivitet, forfremmelser, kjønnsfordeling og top
performeres ut sammenlignet med markedet?
FO R FL Y TNING A V A R BEIDSK R AFT
Utform virtuelle organisasjoner og få en kalkulasjon
av lønnskostnader fra potensielle steder over hele
verden. Hvor mye vil du spare i lønnskostnader ved å
flytte en avdeling til lavkostland?

Mercer | Comptryx
er et unikt verktøy
som tilbyr nyttig
lønnsinformasjon
og HR metrics
for alle selskaper
innen finans
og forsikringsbransjen.

ME R CE R | C o m p t ry x e r e n u n i k
informasjonskilde for it og
teknoligifokuserte selsk aper
Sammenlign dine lønnskostnader (som
mest sannsynlig er din største utgift) med
konkurrentene, og deretter analysere faktorene
som påvirker dette resultatet. Slike faktorer er
strukturen og sammensettingen av organisasjonen
din, og med vår «Bemanningsanalyse» illustrerer
den hvordan du sammenligner deg selv med resten
av markedet og indentifiserer hvor du avviker
fra markedet. Mercer | Comptryx har endret den
tradisjonelle lønnsundersøkelsen til et strategisk
HR-verktøy, for å hjelpe deg til
å finne den optimale størrelsen,
formen, sammensetningen, og
kostnaden for din organisasjon.
hv a e r p r o d u k t e t ?
Mercer | Comptryx er et helt nytt verktøy som
inkluderer blant annet robust lønnsinformasjon
for de fleste stillinger og nivåer i finansielle
institusjoner og forsikringsselskaper, verden over.
Verktøyet gir variert informasjon (spredning av
ansatte basert på nivå, funksjon, plassering og med
demografiske profiler) samt den mest konkrete
dataen tilgjengelig når det gjelder nedbemanning.
Du kan også finne ut hvor mye du eventuelt
kan spare i lønnskostnader ved å flytte din R&D
avdeling fra Norge til for eksempel India.
H V O R DAN FUNGE R E R DET ?
Vi utfører en typisk undersøkelse for ALLE
ansatte i selskapet, senest 60 dager etter årlige
lønnsjusteringer. Dette gir oss muligheten til
å vurdere målene ut i fra en prosent av totale
ansatte og av de totale lønnskostnadene. På denne
måten sikrer vi en mer helhetlig og velbegrunnet
forståelse av markedet, da deltakerne ikke kan
velge å ekskludere visse ansatte fra deltakelse.
Vi samler også inn flere nye dataelementer for å
oppnå et sterkere sammenligningsgrunnlag(som for
eksempel kjønn, beste utførelse, forfremmelser,
ansettelsesform, alder, turnover og så videre).

H V A GJØ R OSS ANNE R LEDES ?
Mercer | Comptryx går i dybden på
lønnskostnadene og viser deg hvor du har høyere
eller lavere lønnskostnader sammenlignet med
markedet. På denne måten sikrer du at dine
totale lønnskostnader er konkurransedyktige.
I tillegg får du robust markedsog firmaopplysninger (business
intelligence) som toppledelsen i
økende grad ønsker fra HR.
H V O R FO R ME R CE R | COMPT R Y X
•

Da dette er en global og regional lansering,
vil alle som blir med i 2017 få 20 % rabatt på
verktøyet.

•

Du får tilgang til hele den globale databasen
selv om du kun deltar med data i landene du har
kontorer.

•

Du får endelig en unik mulighet til å analysere
og sammenligne dine totale lønnskostnader,
dine HR Metrics mot relevante selskaper i din
bransje.

•

Dette er det eneste verktøyet på
markedet som tilbyr en kombinasjon av
lønnsundersøkelse, bemanningsanalyse og
markedsdata om forflytning av arbeidskraft.

•

Dette er en unik informasjonskilde til en
konkurransedyktig pris som vil sørge for
kostnadsbesparelse i ditt selskap.
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