
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 januari 2013, Rotterdam 

Planning: 2013 Week 1, avond van 2 januari 

 

Releasenotes:  

3.0.1.1 



   

Pagina 2/5 3-1-2013 

  

Beste Connexys gebruiker, 

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

nieuwe releases. De uitrol van de komende release 3.0.1.1 staat gepland voor week 1 

2013 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.  

 

Releasenotes:  

3.0.1.1 



   

Pagina 3/5 3-1-2013 

1 NIEUW 

1.1 Meerdere advertenties voor dezelfde publicatie 

In de vorige major release zat al de mogelijkheid om met meerdere advertentieteksten voor 

dezelfde taal te gaan werken. Middels deze release is het nu ook mogelijk om voor 

publicaties van het type ‘Eigen site’ in hetzelfde tijdsslot ook nog een advertentie aan te 

maken, mits deze wel een andere advertentietekst heeft. Hierdoor kunnen dus zowel 

Engelse als Nederlandse teksten gepubliceerd worden. 

 

Deze functionaliteit is slechts mogelijk wanneer de functionaliteit voor meerdere 

advertentieteksten per taal is geactiveerd. 

 

 

 

 

 

 

1.2 Advertentieteksten verplicht te maken 

In deze release zijn velden van de advertentietekst weer verplicht te maken. Dit kon in 

Nextgen wel, maar in Fastforward nog niet. De verplichting is nu weer mogelijk op de 

volgende velden: 

• Weergave functienaam 

• Weergave Organisatie 

• Ondertitel 

• Bedrijfsinformatie 

• Functieomschrijving 

• Functie-eisen 

• Arbeidsvoorwaarden 

• Contactinfo 

1.3 Tijdstip gesprek plannen verplicht te maken 

Bij het zetten van een gesprek-stap is het tijdstip nu een verplicht te maken veld. 

 

 

 

 

 Standaard staat deze functionaliteit uit omdat het maatwerk zoals de eigen website en 
sollicitatieformulieren gecontroleerd moeten worden. Neem contact op met Customer Service om de 
activatie van de module goed af te stemmen.  
 
Deze nieuwe advertentietekstmodule werkt NIET samen met een Knollenstein koppeling, hier mag 
namelijk maar één tekst per vacature worden gebruikt 
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2 VERBETERINGEN EN OPLOSSINGEN 
Er zijn diverse verbeteringen en oplossingen doorgevoerd in de recruitmentapplicatie.  

2.1 Vacatures & Kandidaten 

2.1.1 Kandidaat foto’s 

In uitzonderlijk gevallen wilde het kandidaat dossier niet openen in verband met een vreemd 
formaat als plaatje. Dit is opgelost. 
 
2.1.2 Inschrijving invoeren: recruiter verandert niet mee 

Wanneer een inschrijving handmatig werd toegevoegd bij een kandidaat en daarbij werd een 
vacature gekozen werd tegelijkertijd ook de recruiter van de betreffende vacature vastgelegd 
bij de inschrijving. Wanneer de gebruiker zich daarbij vergiste en een andere vacature 
selecteerde werd het recruiter veld niet bijgewerkt naar de waarde die hoorde bij de nieuw 
gekozen vacature. Dit is hersteld met deze release. 
 

2.2 Workflow 

2.2.1 Kandidaten niet meer zichtbaar 

Enkele klanten hadden last van kandidaten die uit de workflow verdwenen. Dit trad op voor 
kandidaten waarvoor een gesprek werd gepland op de huidige dag. De oorzaak lag in het 
niet correct vastleggen van de het tijdstip en de fout herstelde zichzelf de volgende dag. In 
deze release is deze fout hersteld. 
 

2.3 Beheer 

2.3.1 Data-afscherming, nieuwe impliciete regel ‘Publicatie Extern Bureau’ 

Er is een impliciete regel toegevoegd aan de module Data-afscherming. Deze nieuwe regel 
verzorgt een betere toegang tot de contactpersoon van een externe bureau. Een 
voorbeeldsituatie: Gebruiker A mag een vacature doorsturen naar Contactpersoon B van 
Extern Bureau B. Gebruiker A heeft echter geen toegang tot het contactpersoondossier B.  
 
In de oude situatie mocht gebruiker A dan geen vacature doorsturen naar het externe 
bureau. In de nieuwe situatie mag dit wel. Gebruiker A mag de vacature doorsturen naar 
Contactpersoon B, maar krijgt niet automatisch toegang tot het contactpersoondossier.   
 
De nieuwe regel zorgt ervoor dat Beheerders gebruikers alleen toegang hoeven te geven tot 
het publicatiekanaal van Extern Bureau B en niet meer alle bijbehorende entiteiten.  
 

2.4 Overigen 

2.4.1 V-Calendar 

V-Calendar is verbeterd. Het ondersteunt nu ook diverse versies van Outlook. De volgende 
e-mail en agenda programma’s en meer worden nu ondersteund:  
Outlook 2000 SeaMonkey 
Outlook 2007 Thunderbird 
Outlook 2010 Novell Groupwise 
Google Calendar Yahoo Calendar 
Lotus Notes Apple Calendar 
Windows Calendar Windows Live! Hotmail 

  

 Voor volledige ondersteuning in Outlook 2003 en ouder moet de versie van Outlook volledig up to date 
zijn. Controleer dit bij jouw systeembeheerder. De volgende update moet gedraaid zijn voor volledig 

ondersteuning: http://support.microsoft.com/kb/823199/nl 
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2.4.2 Naamgeving bijlagen 

Wanneer, bijvoorbeeld bij het aanmaken van een mailcontact een bijlage werd toegevoegd 
werd de bijlage hernoemd naar Brief.doc. De originele naam van het document ging dus 
verloren. Deze fout is hersteld. 
 
2.4.3 Export talentpool  

Talentpools met inschrijvingen op evenementen gaven in sommige gevallen een fout bij het 
maken van een export. Deze fout is opgelost. 
 

2.4.4 Signaal voordracht beantwoord 

De signalering die hoort bij de beantwoorde voordracht werkte niet correct in Fastforward, 
doordat het tijdstip dat werd weggeschreven bij het signaal niet correct was. Dit is hersteld. 
 


