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Releasenotes:
3.0.1.3
Beste Connexys gebruiker,
Als gebruiker van de Connexys Recruitment applicatie informeren wij u graag over
nieuwe releases. De uitrol van de komende release 3.0.1.3 staat gepland voor week 8
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 uw gebruik van de applicatie. De belangrijkste wijzigingen
zetten wij in dit document voor u uiteen. Overige wijzigingen die op uw naam via een
call zijn aangemaakt, zullen via de desbetreffende call aan u worden teruggekoppeld.
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1 NIEUW
BETA

1.1 Drag & Drop kandidaatwizard
De 'Drag & Drop' mogelijkheid wordt toegevoegd in de kandidaatwizard. Vanaf je bureaublad
kun je hiermee documenten naar de applicatie slepen waardoor je zeer snel documenten
kunt toevoegen tijdens het invoeren van een kandidaat.
Wij zijn benieuwd waar je deze functionaliteit nog meer zou willen gebruiken. Geef deze feedback aan
ons door!
Browsers zoals Internet Explorer 8 en ouder ondersteunen deze mogelijkheid niet en daarom is deze
mogelijkheid hierin automatisch uitgeschakeld. In deze oude browsers is deze nieuwe mogelijkheid
automatisch uitgeschakeld.

2 VERBETERINGEN
Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in de Recruitment applicatie.
2.1 Overigen
2.1.1 Weergave grotere workflows
Workflows met meer dan 10 bakken worden nu ook volledig getoond op het dashboard. In
totaal kunnen er nu 25 bakken getoond worden op het dashboard voor één specifieke
workflow.
2.1.2 Opleidingsinstelling - Talentpool excel export
Bij het aanmaken van een Excel-export werd de kolom 'opleidingsinstelling' niet gevuld
ondanks dat deze kolom wel gevuld was in de talentpool. Dit incident is opgelost.
2.1.3 Vertalingen - Duits
De Duitse vertalingen worden verder uitgebreid. (Bedankt voor alle verbetersuggesties!)
2.2 Beheer
2.2.1 Koppeling ADP en Centric
Ter behoeve van de koppeling met de systemen van ADP en Centric wordt nu ook een
extern-ID getoond bij de volgende stamgegevens: functies, salarisschalen, organisaties,
contactpersonen. Met dit ID kunnen beheerders sneller de juiste gegevens vinden in
Connexys, ADP en Centric.
2.2.2 Multiposter Mimir
De multiposter Mimir biedt de mogelijkheid om zelf de plaatsing en vindbaarheid van de
vacature te beheren op de verschillende jobboards. De keuzelijsten die bij het publiceren
worden gebruikt zijn nu beheerbaar vanuit het 'Mimir multiposter' menu in Beheer. Een
beheerder kan hier bijvoorbeeld aangeven welke regio's er geselecteerd mogen worden.
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3 OPLOSSINGEN
3.1 Kandidaten
3.1.1 CV uploaden met Textkernel
In zeer incidentele gevallen leverde het uploaden van een CV via Textkernel een foutmelding
op omdat de werkervaring niet correct ingevuld was. Dit incident is opgelost. Een lange
opsomming van werkervaringen en werkervaring waarbij geen einddatum is opgegeven,
worden nu correct verwerkt.
3.1.2 Workflow koppelen aan gebruikersprofiel
In incidentele gevallen was het niet mogelijk om een zelf gemaakte workflow te koppelen aan
een gebruikersprofiel. De workflow stond niet vermeld in het keuzelijstje. Dit incident is
opgelost.
3.1.3 Open sollicitaties zonder recruiter
In zeer uitzonderlijke gevallen waren open sollicitanten niet meer vindbaar in de workflow.
Deze kandidaten zijn niet voorzien van een recruiter, waardoor de workflow de kandidaten
niet toonde. De workflow is hierop aangepast.
Let op! Deze open sollicitanten worden niet automatisch getoond op het dashboard. Ga naar de
workflow, maak het zoekveld Recruiter leeg en klik op Zoeken om deze kandidaten te vinden.
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