
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 mei 2013, Rotterdam 

Planning: Week 21, avond van 23 mei 

Releasenotes:  

3.0.1.7 



   

Pagina 2/4 22-5-2013 Releasenotes 3.0.1.7 

  

Beste Connexys gebruiker, 

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

nieuwe releases. De uitrol van de komende release 3.0.1.7 staat gepland voor week 21  

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 Optie om Salaris veld verplicht te maken 

We hebben het mogelijk gemaakt om van het veld Salaris bij de stap Aanbieding een 

verplicht veld te maken.  

 

 

 

 

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

 

2.1 Algemeen 

2.1.1 Keuze tonen e-mailadres contactpersoon op Werftsamen en AT5werk 

Er is voor de NUwerk multiposter een nieuwe setting geïntroduceerd in het NUwerk 
beheerscherm waarmee de gebruiker kan aangeven of het e-mailadres van de gekozen 
contactpersoon meegestuurd wordt op het moment dat er vacatures gepost worden naar 
NUwerk labels Werftsamen en AT5werk. 
 
Voor alle klanten staat deze setting standaard op ‘ja’. Wat betekent dat er een e-mailadres 
getoond wordt op de eerder genoemde jobboards. In het tabblad Beheer kan je deze setting 
aanpassen. 
 
Wanneer je kiest voor het aanpassen van deze setting, dus de setting op ‘nee’ zetten, zullen 
alle al eerder geposte vacatures waar e-mailadressen getoond worden niet kunnen worden 
aangepast (ook niet na handmatig updaten en nogmaals versturen). Bij het posten van 
nieuwe vacatures zal deze aanpassing in werking treden en het e-mailadres niet meer tonen 
op de jobboards Werftsamen en AT5werk. 
 

2.1.2 Aangescherpte beveiliging velden vacaturekaart 

In de vacaturekaart is de beveiliging op de tekstvelden aangescherpt. Hierdoor wordt tekst 
afgevangen die niet gerelateerd is aan de vacaturetekst of opmaak. De vacaturekaarten zijn 
door deze aanpassing extra beveiligd tegen kwaadwillig gebruik. 
 

 Let op! Het veld ‘Salaris’  is alleen te bewerken door beheerders en kun je bewerken door in het 
kandidaatsdossier te klikken op ‘Aanpassen velden’ bij de sectie Stappen.  
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3 OPLOSSINGEN 

3.1 Algemeen 

 
3.1.1 Werking veld ‘fulltime ja/nee’ 

Bij het doen van een aanbieding aan een kandidaat kreeg je een foutmelding bij het 
aanpassen van de waarde van het veld ‘fulltime ja/nee’. Het veld staat standaard op ‘ja’. Er 
ontstond een error omdat de applicatie na deze handeling extra informatie nodig had, maar 
dit was niet zichtbaar voor de gebruiker. Deze fout is nu opgelost.  
 
 
 
 
3.1.2 Kandidaten worden niet meegenomen in de voordracht bij assistent recruiters 

Bij gebruikers van de module ‘Assistent recruiter’ werden kandidaten niet meegenomen in 
een voordracht bij het groepsgewijs voordragen vanuit de workflow. Dit kwam voor wanneer 
de gebruiker ook assistent recruiter voor de betreffende vacature was. Bij het groepsgewijs 
werken vanuit het kandidaatdossier of vacaturedossier gaf dit geen problemen. Dit incident is 
nu opgelost waardoor de assistent recruiter weer groepsgewijs kan voordragen via de 
workflow. 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.3 Foutmelding bij verwijderen kandidaat 

Bij het verwijderen van een kandidaat uit de database kreeg je een onduidelijke foutmelding. 
Dit is opgelost waardoor het weer mogelijk is om kandidaatdossiers uit de database te 
verwijderen. 
  

 

 

 

3.1.4 Inschrijving op evenement verwijderen 

Bij het verwijderen van een inschrijving van een kandidaat voor een evenement kon het 
voorkomen dat je een foutmelding kreeg. De reden van de foutmelding was dat de 
inschrijving die verwijderd moest worden de enige inschrijving bij de betreffende kandidaat 
was. Dit was alleen niet zichtbaar voor de gebruiker. Wanneer deze situatie zich nu 
voordoet, kan de gebruiker de knop ‘verwijderen’ niet aan klikken. 
 
3.1.5 Snel zoeken en groepsgewijs werken 

Bij het zoeken via het ‘Snel zoeken’ veld links boven in de applicatie kon het voorkomen dat 
het weergegeven zoekresultaat niet alle resultaten toonde die de applicatie had gevonden. 
Hierdoor kon het voorkomen dat bij een groepsgewijze actie met deze gevonden kandidaten 
er meer kandidaten werden getoond dan je verwachtte.  
 

 
 
 

De module ‘Assistent-recruiter’ is een nieuwe gratis functionaliteit. Met deze nieuwe module kun je meerdere 
recruiters koppelen aan één vacature. Heb je deze module nog niet aan staan in jouw applicatie? Vraag 
deze module aan bij Customer Support.  

 Let op! Wanneer je gegevens verwijderd uit de database zijn deze gegevens volledig verdwenen uit de 
database. Weg is weg.  

 Let op! Wanneer je nu de waarde van dit veld op ‘nee’ zet, moet je het veld ‘aantal uur per week’ 
verplicht invullen.  


