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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 3.0.1.4 staat gepland voor week 11  

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.  

 

Releasenotes:  

3.0.1.4 
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1 NIEUW 

1.1 Motivatie in tabblad inschrijvingen 

Het veld ‘Motivatie’ bij de inschrijving van een kandidaat wordt nu ook getoond in het tabblad 
inschrijvingen. Dit tekstveld kan ook geëxporteerd worden naar Excel.  
 

1.2 Woon-werkverkeertypen  

In het aanbiedingenscherm is het nu mogelijk om aan te geven hoe een kandidaat reist. 
Deze lijst is te beheren als stamgegeven ‘Woon-werkverkeertypen’.  
 

1.3 Salaristrede 

Als aanvulling op het stamgegeven ‘salarisniveau’ is het stamgegeven ‘salaristrede’ 
toegevoegd. Salaristrede geeft de mogelijkheid om het salarisniveau verder te specificeren.   
 
 

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

2.1 Algemeen 

2.1.1 Aanbiedingenscherm  

Het aanbiedingenscherm is uitgebreid met de volgende velden 

• Recht op reiskostenvergoeding (optie: Ja/Nee)  

• Medewerker reist per (nieuw stamgegeven ‘Woon-werkverkeertypen’)  

• Salaristrede (nieuw stamgegeven)  

• Een memoveld voor notities 

Bij een koppeling met een personeelsinformatiesysteem (via webservice) kunnen deze 

velden ook in dit systeem worden overgenomen. 

 

 

 

 

2.1.2 Witregels in vacatureteksten  

Bij het doorsturen van een vacature werden er vaak te veel witregels getoond. Dit incident is 

opgelost.  

 

2.2 Beheer 

2.2.1 Koppeling ADP en Centric 

Ter behoeve van de koppeling met de systemen van ADP en Centric wordt nu ook een 

extern-ID getoond bij de volgende stamgegevens: functies, salarisschalen, organisaties, 

contactpersonen. Met dit ID kunnen beheerders sneller de juiste gegevens vinden in 

Connexys, ADP en Centric.  

 

 
 

Meer weten over de Connexys webservice? Neem contact op met de Customer Support of jouw 
Connexys Accountmanager!   
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3 OPLOSSINGEN 

3.1 Algemeen 

3.1.1 vCalender  

Het kwam incidenteel voor dat een gespreksuitnodiging niet correct aankwam bij de 

hiringmanager of recruiter. Dit kwam door het ontbreken van een aantal velden in de 

uitnodiging waardoor de ontvanger de afspraak niet goed kon opslaan. Deze velden zijn 

toegevoegd waarmee het incident is verholpen.  
(Met dank aan PostNL voor het gezamenlijke testwerk.)  

 

3.2 Vacature publiceren  

3.2.1 Mimir – Maximaal aantal Uren 

Tijdens het publiceren van een vacature naar een jobboard, werd het maximaal aantal uren 

niet meegenomen. Dit kwam incidenteel voor bij de koppeling met Mimir en is in deze 

release verholpen. Wanneer de uren niet ingevuld zijn bij de vacature, zal hierom gevraagd 

worden.  

 

3.2.2 Mimir / NUwerk.nl – Opgeslagen criteria vergeten.  

Het kwam incidenteel voor dat de criteria van een gepubliceerde vacature vergeten werden 

door de applicatie. De gebruiker moest bij het bijwerken van de gepubliceerde vacatures alle 

criteria opnieuw invullen. Dit incident is opgelost, de criteria worden weer onthouden.  

 

3.2.3 Knollenstein - Einddatum Jobboard wordt niet bijgewerkt 

• In incidentele gevallen werd de einddatum van de advertentie niet bijgewerkt wanneer 

deze beëindigd werd. Hierdoor bleef de vacature online staan. Dit incident is opgelost.   

 

 

 

 

 


