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Releasenotes:
3.0.1.5
Beste Connexys gebruiker,
Als gebruiker van de Connexys Recruitment applicatie informeren wij je graag over
nieuwe releases. De uitrol van de komende release 3.0.1.5 staat gepland voor week 13
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 Profielfoto bij de contactpersoon
Het is nu mogelijk om een profielfoto bij een contactpersoon toe te voegen.
Heeft de contactpersoon ook Google+? Voeg dan heel simpel deze pasfoto toe via de sociale profielen
in het contactpersoondossier.

2 VERBETERINGEN
Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in de Recruitment applicatie.
Ten behoeve van de toekomstige merge items aanpassingen, zijn alvast een aantal wijzigingen
doorgevoerd. Meer informatie over de nieuwe merge items volgt..

2.1 Merge items voorbereidingen
2.1.1 Contacttype
Het veld ‘contacttype’ is vervallen in de applicatie. Dit veld werd gebruikt bij het aanmaken
van standaarddocumenten en de registratie van contactmomenten. Het vervallen van de
functionaliteit heeft geen invloed op de werking van standaarddocumenten en registratie van
contactmomenten.
2.1.2 Bestemming
Het veld ‘Bestemming’ is vervallen in de applicatie. Dit veld werd gebruikt in de
standaarddocumenten om de mogelijke ontvanger te bepalen. De applicatie maakt nu
gebruik van het veld ‘Type’ om de juiste standaarddocumenten bij de contactmomenten te
tonen.
2.1.3 Wijzigingen ‘Type’ standaarddocumenten
Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de standaarddocumenten typen.
De typen ‘Contract’ en ‘Mailing’ zijn vervallen.
De typen ‘Mailing aan kandidaat’ en ‘Mailing aan contactpersoon’ zijn toegevoegd.
Documenten van deze types zijn op de volgende wijze verplaatst:
• Type ‘Contract’ is verplaatst naar ‘Overig’
• Type ‘Mailing’ met de oude bestemming ‘contactpersoon" is verplaatst naar ‘Mailing
aan contactpersoon’.
• Type ‘Mailing’ met de oude bestemming ‘kandidaat’ is verplaatst naar ‘Mailing aan
Kandidaat’.
• Type ‘Mailing’ met de oude bestemming ‘kandidaat & contactpersoon is gewijzigd in
de typen ‘Mailing aan contactpersoon’ en ‘Mailing aan kandidaat’.
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2.2 Algemeen
2.2.1 Standaarddocument kiezen - Taal
Op diverse plekken in de applicatie kunnen standaarddocumenten worden gebruikt. De
keuzemenu’s waarin je deze standaarddocumenten selecteert, zijn uitgebreid met de kolom
‘Taal’. Dit is de taal waarin het standaarddocument is geschreven.
2.2.2 Diverse verbeterde vertalingen – Frans & Engels
Om de werking te verduidelijken, is voor de Franse en Engelse gebruikers de vertaling
aangepast.
2.3 Rapportages
2.3.1 Aantallen per activiteiten
Het is nu ook mogelijk om de rapportage ‘Aantallen per activiteiten’ te groeperen op kwartaal
en jaar.

3 OPLOSSINGEN
3.1 Algemeen
3.1.1 Nieuwe Talentpool aanmaken
Het was tijdelijk niet mogelijk om nieuwe talentpools zonder kandidaten aan te maken via het
Actiemenu. Dit incident is verholpen.
3.1.2 Koppeling Mimir, ZorgEnWelzijnsplein
Bij het jobboard ZorgEnWelzijnsplein was het niet mogelijk om het juiste aantal werkuren in
te voeren. Dit incident is verholpen.
3.1.3 Verkeerde brief
Bij een kandidaat met meerdere inschrijvingen werd soms bij één inschrijving een verkeerde
brief getoond. Dit kwam doordat niet alle inschrijvingen voorzien waren van een brief. Dit
incident is opgelost.
3.1.4 CV – Afbeelding
Tijdens het uploaden van het CV ontstond soms een foutmelding. Dit incident kwam
voornamelijk voor bij CV’s die als afbeelding waren opgeslagen. De foutmelding is opgelost..
Let op! Het inlezen van de gegevens uit een afbeelding slaagt alleen met de Textkernel OCR module.
Dit is geen standaard Textkernel functionaliteit.

3.2 Rapportages
3.2.1 Inschrijvingen – Soort contract
Het veld ‘Soort contract (Aanbieding)’ werd onjuist getoond, het veld werd niet gevuld met de
waarde die was ingevoerd bij een contract. Dit incident is opgelost.
3.2.2 Contactpersoon – Status actief
Het veld ‘Status actief’ bij een contactpersoon toonde altijd de status ‘Nee’, ook wanneer de
contactpersoon wel actief was. Dit incident is opgelost.
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3.2.3 Stappen – Beschrijving stap
• De kolom ‘Samenvatting stap’ is toegevoegd waardoor je meer informatie krijgt over
de gezette stap.
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