
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 januari 2013, Rotterdam 

Planning: Week 5, avond van 30 januari 

Releasenotes:  

3.0.1.2 



   

Pagina 2/4 29-1-2013 Releasenotes 3.0.1.2 

  

Beste Connexys gebruiker, 

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

nieuwe releases. De uitrol van de komende release 3.0.1.2 staat gepland voor week 5  

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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1 NIEUW 

1.1 Assistent recruiter / Co-recruiting 

Met deze nieuwe module kun je meerdere recruiters koppelen aan één vacature. De 
recruiters die aan de vacature gekoppeld zijn, kunnen de vacature-info en inschrijvingen 
terugzien in hun eigen dashboard en workflow. Deze module kan worden gebruikt als 
meerdere recruiters bij één proces betrokken zijn en je ze gestructureerd samen wilt laten 
werken. 
 
De module is standaard uitgeschakeld. Momenteel gebruikt één klant de functionaliteit om 
ervaringen op te doen en deze met ons te delen zodat we waar nodig verbeteringen kunnen 
doorvoeren. Wil je ook gebruikmaken van de module, dan vernemen wij dat graag. De 
consultant kan je hierbij begeleiden. 
 

1.2 Duitse taal in beta beschikbaar 

Vanaf deze release is de Duitse taal in beta beschikbaar. Dit wil zeggen dat de merge-items 
nog niet werken en de vertalingen nog niet overal zijn doorgevoerd. Mocht je feedback voor 
ons hebben, dan horen wij dit graag! 
 

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

 

2.1 Beheer 

2.1.1 Standaarddocument - Type review 

Het type ‘Review’ is verwijderd uit de standaarddocumenten omdat dit type niet gebruikt 
wordt. Standaarddocumenten van dit type zijn overgezet naar het type 'Overigen'.  
 
2.1.2 Standaarddocument - Brief  

Het aanmaken van standaard brieven is verbeterd. De applicatie toont niet langer de e-mail 
tekst, maar zal vragen om een RTF-bestand. Tevens wordt een uitleg getoond bij het 
aanmaken van een standaard brief.   
 
 

3 OPLOSSINGEN 

3.1 Vacatures 

3.1.1 Gesloten advertenties 

Het was niet mogelijk om gesloten advertenties te voorzien van een memo. Dit incident is 
opgelost.   
 

3.2 Kandidaten  

3.2.1 Verwijderen van een kandidaat.  

In incidentele gevallen was het niet mogelijk om kandidaten te verwijderen. De applicatie gaf 

in alle gevallen de melding 'Er zijn nog gegevens gekoppeld'. Dit incident is opgelost.  

 

3.2.2 Verantwoordelijke recruiter niet selecteerbaar 

In zeer incidentele gevallen was het niet mogelijk om een recruiter te koppelen aan een 

inschrijving. Dit kwam door een fout in de rechtenstructuur. Dit incident is opgelost.  
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3.3 Beheer 

3.3.1 Individuele gebruikersrechten 

Het was tijdelijk niet mogelijk om gebruikers individuele rechten te geven. Het profiel was 
altijd leidend. Dit incident is verholpen. Het individueel verkregen recht staat nu boven het 
profielrecht.   
 
 
 
 
3.3.2 Recht - Alternatieve stappen 

De applicatie toonde de optie 'Alternatieve stappen' ook aan gebruikers die hier geen recht 
toe hadden. Dit incident is opgelost.  
 
3.3.3 Foutmelding in Groepsgewijs menu 

In zeer incidentele gevallen werd een foutmelding getoond in het groepswijs menu. Deze 
foutmelding is opgelost.  
 
 
  
 

 
 

Wanneer groepen gebruikers nieuwe rechten moeten krijgen, is het verstandiger om een nieuw profiel 
aan te maken i.p.v. alle gebruikers apart individuele rechten te geven.  


