Releasenotes:
3.1.0.1

20 juni 2013, Rotterdam
Planning: Week 26, avond van 27 juni

Releasenotes:
3.1.0.1
Beste Connexys gebruiker,
Als gebruiker van de Connexys Recruitment applicatie informeren wij je graag over
nieuwe releases. De uitrol van de komende release 3.1.0.1 staat gepland voor week 26
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 Vragenlijst versturen naar contactpersoon
Vanaf deze release is het mogelijk om vragenlijsten naar een contactpersoon te versturen.
Bijvoorbeeld handig wanneer je meer informatie over een kandidaat van de manager wenst
te ontvangen inzake het indiensttredingproces of andere zaken. In dat geval wordt in het
kandidaatdossier ook bijgehouden welke contactpersoon de vragenlijst heeft ontvangen. De
manager kan bij het openen van de vragenlijst zien voor wie deze is bedoeld.
1.2 Nieuw veld ‘FTE saldo’
In het vacaturedossier is het veld 'FTE saldo' toegevoegd. Dit veld toont het nog te behalen
aantal FTE's en wordt ingevuld bij de geaccepteerde aanbiedingen van de kandidaten op die
vacature.
FTE Saldo wordt berekend op basis van het aantal FTE ingevuld bij een aanbieding. Indien dit niet
gevuld is, wordt er geen saldo getoond.

1.3 Nieuw veld 'Target saldo'
In het vacaturedossier is het veld 'Target saldo' toegevoegd. Dit veld toont het nog te
behalen aantal personen en wordt automatisch bijgehouden in de applicatie. Het target is
behaald wanneer een aanbieding geaccepteerd is.
Rapporteren op de velden Target saldo en FTE saldo is nog niet mogelijk. Wij zijn de rapporten aan
het aanvullen met deze extra informatie.

1.4 Kolom publicaties toegevoegd aan vacaturedetailpagina
De kolom 'Publicaties' is toegevoegd aan de vacaturedetailpagina en kun je vinden in de
sectie ‘Inschrijvingen’.
1.5 Extra mogelijkheden verplicht maken velden bij aanbieding
Het is mogelijk om meerdere velden bij de stap ‘Aanbieding’ verplicht te maken. De volgende
velden zijn nu aanpasbaar:
 salarisniveau
 soort contract
 aantal uren per week
 type contract
 gewenste datum in dienst
 datum einde dienstverband
Let op! De velden in de applicatie zijn alleen te bewerken door beheerders. De bovenstaande velden
kun je bewerken door in het kandidaatsdossier te klikken op ‘Aanpassen velden’ bij de sectie Stappen.
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2 VERBETERINGEN
Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in de Recruitment applicatie.
2.1 Algemeen
2.1.1 Autosuggest veld verplaatst op beheer pagina Mimir
Bij het zoeken naar een contract in het Mimir Multiposter menu op de beheer pagina, viel het
autosuggest veld weg achter de sectie 'Accounts. Hierdoor was het gevonden resultaat
slecht leesbaar. Dit veld is nu verplaatst waardoor je zoekresultaten weer goed leesbaar zijn.
2.1.2 Engelse vertaling toegevoegd voor stappen 'uitschrijven' en 'afwijzen'
In de workflow is de vertaling van de stappen 'Afwijzen' en 'Uitschrijven' aangepast naar de
juiste Engelse vertaling.
2.1.3 Niet meer mogelijk om lege vragenlijsten te koppelen aan een vacature
Het was zowel mogelijk om lege vragenlijsten te koppelen aan een vacature als
een lege vragenlijst te versturen aan kandidaten. Dit creëerde verwarrende situaties en
ingewikkelde foutmeldingen. Vanaf deze release zijn deze situaties niet meer mogelijk. Lege
vragenlijsten kunnen niet gebruikt worden.
2.1.4 Duidelijke melding onthouden zoekresultaat
Wanneer je een pop-up zoekscherm opent waarin een zoekopdracht is onthouden, dan
wordt er nu een oranje kader om het veld getoond. Hierdoor is het duidelijker geworden dat
jouw eerdere zoekopdracht nog actief is en het gewenste resultaat beïnvloed.
2.1.5 Alle documenten van kandidaat beschikbaar voor doorsturen bij voordracht
Wanneer een kandidaat veel documenten in zijn Kandidaatsdossier heeft staan, kwam het
voor dat deze documenten niet allemaal zichtbaar waren bij het voordragen van de
kandidaat. Er werden maximaal 20 documenten getoond. De limiet is nu opgehoogd naar 40
waardoor je meer documenten in één keer kunt selecteren.
2.1.6 Bijlagen zichtbaar bij groepsgewijs contact
Bij een groepsgewijze actie of batch kon je niet zien welke bijlage of standaarddocumenten
waren toegevoegd aan het contact na het versturen hiervan. Dit is nu aangepast.
2.1.7 Deactiveren gebruikersprofielen
Het is nu mogelijk om gebruikersprofielen te deactiveren.
Let op! Controleer goed of er geen gebruikers meer gekoppeld zijn aan het gebruikersprofiel. Een
gebruiker kan niet inloggen met een inactief gebruikersprofiel.
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3 OPLOSSINGEN
3.1

Algemeen

3.1.1 Wachtwoord controle bij wijzigen
Bij het wijzigen van een wachtwoord werd ook het oude wachtwoord gecontroleerd op
moeilijkheid. Bij een te eenvoudig (oud) wachtwoord kon deze niet worden gewijzigd.
Wanneer er nu een nieuw wachtwoord wordt aangemaakt, wordt er alleen het nieuw aan te
maken wachtwoord gecontroleerd op correctheid.
3.1.2 Muzieknoten in de e-mailtekst.
In incidentele gevallen werden er muzieknoten in de e-mailtekst getoond. Deze muzieknoten
werden alleen in de applicatie getoond en waren niet zichtbaar voor de ontvanger van de email. Dit muzikale incident is opgelost.

Voorbeeld van de muzieknoten

3.1.3 Foutieve regio bij publiceren
In incidentele gevallen werd een foutieve regio getoond bij het publiceren van een vacature.
Deze regio werd extra toegevoegd naast de gewenste regio. Dit incident kwam vooral voor
bij provincies met soortgelijke namen zoals Noord-Brabant en Noord-Holland. De logica is
verbeterd en dit incident zal niet meer voorkomen.
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