Full fart i utmanande tider.
Så här i slutet av 2020 kan jag på många sätt summera året som gått med
orden utmanande och tillväxt.
Året började på vanligt sätt med full fart fram till mars när mycket ställdes på
ända. På HRM hittade vi vägar för att anpassa oss till de nya förutsättningarna
och för att möta och utvecklas både med våra kunder, och nya potentiella
kunder. Kan tycka att vi hanterade förändringen efter förutsättningarna bra,
såhär sett med lite perspektiv.
TILLVÄXT
Samtidigt kan HRM se tillbaka på 2020 som ett mycket framgångsrikt år. Vi
har under året fått förtroendet hos fem nya kunder där vi i full konkurrens
har vunnit upphandlingar och anbud. Något vi är väldigt glada för. 2021 blir
också en spännande utmaning för oss som organisation när vi parallellt ska
implementera och starta upp de ﬂesta nya kunder under året. För att möta
denna utmaning har vi under året förstärkt HRM teamet med dryga 10 nya
personer fördelat på alla avdelningar på HRM.
HRM I STOCKHOLM
Förstärkningen har inte bara varit i Växjö utan under 2020 har vi även förstärkt
närvaron i Stockholm där vi nu har 5 av våra kollegor. Något vi har fått många
positiva återkopplingar på från ﬂera kunder då detta har varit efterfrågat.
Baserat på utvecklingen har vi en fortsatt ambition att under kommande året
förstärka vårt norra team ytterligare med ﬂer konsulter. Ambitionen är också
att få etablerat ett eget HRM kontor i vår huvudstad under 2021.
PÅ GÅNG 2021
Vår produkt har under året stärkts med mycket ny funktionalitet inom alla
områden. Nästa år fortsätter vi att stärka våra mobillösningar med resa/utlägg,
ett antal nya attestfunktioner samt mer inom schema/bemanning. På löneadministrativa sidan utvecklar vi bl.a. mer automatiserade avstämningar och
kontroller både i systemet och via RPA. Nya integrationer via masterimport är
på gång, m.m. Utöver detta lägger vi stor energi på att utveckla testautomatiseringar, design och teknik samt att förbättra våra leveransprocesser.
TILL SIST
Ett stort tack till er alla som ger oss ert förtroende att stödja era HR- och
löneprocesser. Vi på HRM vill önska er alla en riktigt god jul och nu ser vi
framemot ett nytt år. Vi ser verkligen fram emot att få fortsätta samarbeta
och utvecklas tillsammans under 2021.

Med önskan om en god jul!

Christian Myhrberg,
vd HRM Software AB

I år går vår julgåva till Barncancerfonden.

