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Beste Connexys gebruiker, 

 
Als gebruiker van de Connexys Recruitment applicatie informeren wij je graag over 

nieuwe releases. De uitrol van de komende release 3.2.0.2.1 staat gepland voor week 42  

en zal plaatsvinden in de avonduren. Tijdens de uitrol van de release zal de applicatie 

verminderd bereikbaar zijn. De vacaturesites zijn wel beschikbaar. 

 

In deze release zijn ofwel incidenten opgelost dan wel functionaliteiten gewijzigd welke 

van invloed kunnen zijn op het gebruik van de applicatie. De belangrijkste wijzigingen 

zetten wij in dit document voor je uiteen. Overige wijzigingen die op jouw naam via een  

call zijn aangemaakt, zullen via de desbetreffende call aan je worden teruggekoppeld. 
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Pagina 3/5 11-10-2013 Releasenotes 3.2.0.2.1 

1 NIEUW 

1.1 Workflow doorlooptijden 

Om de gebruiker beter inzicht te geven in de doorlooptijden van de sollicitaties, zijn de 

workflow en het dashboard uitgebreid. Het dashboard geeft nu aan wanneer een sollicitatie 

te lang loopt. Er zijn 3 niveaus ingevoerd om de doorlooptijd aan te geven. 'In orde', 

'Aandacht gewenst' en 'Aandacht vereist'. Per workflowbak wordt er berekend of een 

kandidaat te lang stilstaat. Staat een kandidaat te lang stil? Dan wordt dit aangegeven in het 

dashboard.  

Deze gebruiker moet aandacht besteden aan nieuwe instroom, voordrachten en gesprekken 

 

 

 

1.1.1 Nieuwe weergave Workflow 

Om de doorlooptijden nog beter in beeld te brengen hebben alle Workflow dashboardportals 
een nieuwe weergave gekregen. De balken grafiek, hierboven afgebeeld, is per workflow 
persoonlijk in te stellen door de gebruiker. De tabelweergave is ook nog aanwezig.  
 
1.1.2 Tabblad Workflow - Zoekfilter Doorlooptijd 

Het tabblad Workflow is uitgebreid met een nieuw zoekfilter 'Doorlooptijd'. Dit filter geeft de 
mogelijkheid om kandidaten te filteren op hun doorlooptijd. Op deze manier kan de gebruiker 
snel inzichtelijk maken welke kandidaten als eerste behandeld moeten worden.  
 
1.1.3 Aangepaste overzichten 

In alle dossiers waar actieve sollicitaties worden getoond, staat nu ook de doorlooptijd 
vermeld. De aanpassing is onder andere doorgevoerd in het Vacaturedossier, het 
Inschrijvingenoverzicht en Kandidaatsdossier.   
 
1.1.4 Workflow status inrichten 

Beheerders mogen per workflow per status de doorlooptijden aanpassen. Het aanpassen 
van de doorlooptijden kan in het beheermenu van de Workflows, te vinden in het tabblad 
Beheer. Klik op een workflowstatus om de doorlooptijden te wijzigen.  

 

 Er zijn standaard waardes ingevoerd voor de 3 niveaus. 
'in orde' onder de 4 dagen. 'Aandacht gewenst' 4 tot 6 dagen en 'Actie vereist' 7+ dagen doorlooptijd. 

 De doorlooptijden worden alleen berekend voor kandidaten die minder dan 6 weken in de applicatie 
aanwezig zijn of waar recentelijk stappen mee gezet zijn.  
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1.2 Inschrijvingenkaart 

Een geografisch overzicht van inschrijvingen en de vacature in het vacaturedossier. Dat is de 
inschrijvingenkaart. Op basis van een landkaart kunnen kandidaten gevonden worden. De 
inschrijvingenkaart geeft een goed beeld van de locatie van een kandidaat. 
 
 
 
 
 
 

2 VERBETERINGEN  
Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in de Recruitment applicatie.  

2.1 Algemeen 

2.1.1 Engelse en Duitse taal 

De applicatie is beschikbaar is het Engels en Duits. Deze vertalingen zijn weer volledig 
bijgewerkt.  
 
2.1.2 Nieuwe Merge items - Duitstalig & Engelstalig 

Alle nieuwe merge items zijn nu ook beschikbaar in het Duits en Engels. Zowel de merge 
items als de uitleg in de applicatie zijn vertaald. Hierdoor is het gemakkelijker voor Duits- 
en/of Engels sprekende gebruikers om standaarddocumenten aan te maken.  
 
De vertalingen zijn met zorg opgesteld. Er is goed gekeken naar de schrijfwijze van onder 
andere de aanhef, persoonsvormen en formele aanspreekwijze. Vind je toch een fout? Dan 
vernemen wij dit graag.  
  
 
 
 
2.1.3 Voordragen aan e-mailadressen 

Vanaf deze release is het niet meer mogelijk om naar meerdere e-mailadressen voor te 
dragen. Dit zorgde voor niet functionerende voordrachtschermen. Er mag 1 e-mailadres per 
keer worden ingevoerd.  
 
 
 
 
2.1.4 Publiceren - Automatisch vullen waardes 

Wanneer er gepubliceerd werd naar een jobboard werden in sommige situaties de waarden 
van de vacature niet correct overgenomen. Deze automatisering is verbeterd.  
 
2.1.5 Verantwoordelijke gebruiker voor open sollicitaties 

Bij het handmatig invoeren van een open sollicitatie zal de applicatie niet langer een 
gedeactiveerde gebruiker automatisch selecteren. Deze situatie kwam voor bij klanten 
waarbij de allereerste gebruiker gedeactiveerd is. De applicatie kiest in deze situatie nu de 
ingelogde gebruiker.  
 
2.1.6 Selectiecommissieleden uitnodigen 

Het was in een specifieke situatie niet mogelijk om selectiecommissieleden uit te nodigen 
voor een gesprek. Dit incident is opgelost.  
 

 Nieuwe merge kan worden aangevraagd bij de Customer Service. Deze activatie is gratis.  
De handleiding en uitlegvideo zijn terug te vinden in de Community.  

 Toch aan meerdere personen voordragen? Voer de personen op als contactpersoon. Iedere 
contactpersoon is te selecteren bij een groepsgewijze voordracht.  
  

 Iedere kandidaat en vacature met een geldige postcode (geen postbus!) wordt getoond op de 
inschrijvingenkaart. 
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2.2 Beheer 

2.2.1 Standaarddocumenten gekoppeld aan formulieren 

Het is niet langer mogelijk om standaarddocumenten te verwijderen die gekoppeld zijn aan 
een sollicitatieformulier. De verwijderbutton zal niet werken bij deze standaarddocumenten. 
Middels het nieuwe veld "Gekoppeld?" wordt aangegeven of een standaarddocument 
gekoppeld is.  
 
2.2.2 Standaarddocumenten - RTF ondersteuning 

De ondersteuning van RTF vervalt zodra de nieuwe merge items in gebruik worden 
genomen. RTF bestanden en de oude merge items worden op dit moment nog beperkt 
ondersteund.  
 
 
 
 
2.2.3 Standaarddocumenten - Filter Taal 

Het filter Taal is toegevoegd aan het zoekscherm bij de standaarddocumenten. Dit zoekfilter 
biedt de mogelijkheid om de standaarddocumenten te filteren op taal.  
 
2.2.4 Gebruikersprofielen verwijderen 

Het verwijderen van gebruikersprofielen is niet langer mogelijk. Gebruikersprofielen mogen 
alleen gedeactiveerd worden. Het verwijderen van een gebruikersprofiel leverde te vaak 
incidenten en fouten op die lastig te herstellen waren.  
 
 
 

3 OPLOSSINGEN 

3.1 Algemeen 

3.1.1 Bijlage niet te openen.  

In incidentele gevallen waren bijlages niet te openen door fouten in de bijlage. Indien er een 
fout optreed wordt er een nette foutmelding getoond. 
 
3.1.2 Exporteren memovelden 

In de export van voordrachten werden langere memovelden niet volledig getoond. Dit 
incident is verholpen.  
 

 Nieuwe merge kan worden aangevraagd bij de Customer Service. Deze activatie is gratis.  
De handleiding en uitlegvideo zijn terug te vinden in de Community.  


