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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 3.0.1.6 staat gepland voor week 16  

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 Uitbreiding registratie Woon-werkverkeertype 

Het is nu mogelijk om het woon-werkverkeertype ‘Reist per’ bij een inschrijving te registreren 

en dit veld kan ook aan het sollicitatieformulier worden toegevoegd. 

1.2 Veld Personeelsnummer 

In het kandidaatdossier is het veld ‘Personeelsnummer’ toegevoegd. Dit veld kan ook 
worden uitgevraagd op het sollicitatieformulier. 
 
 
 
 
 
 

1.3 Vacaturedetailpagina wordt meegestuurd met Knollenstein & Mimir 

Wanneer er vacatures gepost worden met behulp van een koppeling met Knollenstein of 
Mimir, wordt nu ook de vacaturedetailpagina meegestuurd. Hierdoor kan je eenvoudig 
vacatures plaatsen op bijvoorbeeld Twitter. 
 

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

 

2.1 Algemeen 

2.1.1 Advertenties publiceren 

Het is mogelijk om twee advertentieteksten met dezelfde taal op hetzelfde publicatiekanaal te 
publiceren. Wanneer een recruiter nu een zelfde advertentietekst wil publiceren, verschijnt er 
een melding dat deze advertentietekst al is gepubliceerd. 
 
2.1.2 Assistent-recuiter(s) wordt meegenomen bij kopiëren vacatures 

Wanneer je een vacature kopieert, wordt nu ook de assistent-recruiter(s) gekopieerd naar de 
nieuwe vacature. 
 
 
 
 
2.1.3 Standaard HTML profiel bij alle correspondentie 

Door het gebruik van het HTML profiel bij de correspondentie vanuit de applicatie, worden 
linkjes beter klikbaar door de ontvangers. Daarnaast zijn de e-mails beter leesbaar en mooier 
weergegeven in de diverse mailprogramma’s. We hebben dit profiel verplicht gemaakt en bij 
alle klanten staat het eigen profiel geselecteerd. Is er geen eigen HTML profiel beschikbaar, 
dan staat een standaard (basis) HTML profiel automatisch geselecteerd. 
 
2.1.4 Verbeterde ondersteuning van browsers Internet Explorer 10 en Chrome 

Connexys  heeft de werking van de applicatie in de browser Internet Explorer 10 en Chrome 
verder verbeterd. 
 

 
 

Wil je het woon-werktype en/of het personeelsnummer ook uitvragen bij nieuwe inschrijvingen? Dit 
vraagt om een aanpassing van de bestaande sollicitatieformulier(en). Vraag hiervoor een offerte aan.  

 
 

De module ‘Assistent-recruiter’ is een nieuwe gratis functionaliteit. Heb je de module ‘Assistent-recruiter’ 
nog niet aan staan in jouw applicatie? Vraag deze module aan bij Customer Support.  

 Let op! Het veld ‘Personeelsnummer’ is standaard niet zichtbaar. Beheerders mogen dit veld zichtbaar 
maken in het kandidaatsdossier via ‘Aanpassen velden’.  



   

Pagina 4/4 15-4-2013 Releasenotes 3.0.1.6 

 
2.1.5 Aangepaste meldingen bij het opslaan Voordrachten 

De meldingen die getoond worden bij het opslaan van een voordracht, voordracht en 
eindbeoordeling of een eindbeoordeling zijn duidelijker gemaakt. De melding geeft nu aan 
dat de gegeven reactie en/of eindbeoordeling is opgeslagen en verstuurd. Voorheen stond 
hier alleen de melding ‘Opgeslagen’.  
 
2.1.6 Dubbele Engelse categorie in ‘interview reasons’ verwijderd 

De dubbele categorie ‘assessments’ die vermeldt stond bij ‘interview reasons’ is 
gecorrigeerd. De categorie ‘Psychological test’ is weer teruggekeerd.  
 

2.2 Vragenlijsten 

2.2.1 HTML opmaakprofiel 

Bij de instellingen van een vragenlijst in het vacaturedossier kan er nu gekozen worden voor 

een HTML opmaakprofiel. 

 

2.2.2 Duidelijke foutmelding bij gesloten vragenlijst 

Wanneer een vragenlijst niet meer beschikbaar was voor de kandidaat, verscheen er een 

onduidelijke melding waardoor het voor de kandidaat niet duidelijk was wat er verwacht 

werd. Nu verschijnt er een duidelijke melding dat de vragenlijst niet meer beschikbaar is. 

 

2.3 Koppeling Knollenstein 

2.3.1 Duidelijke foutmelding bij ontbreken contractgegevens 

Bij het ontbreken van contractgegevens of bij foutief ingevulde contractgegevens, geeft 

Knollenstein een duidelijke foutmelding weer. 

 

3 OPLOSSINGEN 

3.1 Algemeen 

3.1.1 Automatisch voordragen 

Bij het bewerken van een vacature werden de velden 'voorgedragen door' en 'voorgedragen 
aan' beiden automatisch gewijzigd naar de ingelogde gebruiker en de vacature 
hiringmanager, ongeacht ingevulde gegevens. Dit incident is nu opgelost.  
 
3.1.2 Dashboarditems  

De dashboarditems ‘Mijn goed te keuren vacatures’, ‘Mijn vacatures met publicatiefouten 
naar jobboards’ en ‘Mijn te publiceren vacatures’  werkte niet op een juiste manier. Wanneer 
je nu op een vacature in deze dashboarditem klikt, ga je direct naar de vacature en kan je 
direct verder met het aanvullen van de criteria. 
 

 

 


