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Beste Connexys gebruiker, 
 
Als gebruiker van de Connexys Recruitment applicatie informeren wij jou graag over 
nieuwe releases. De uitrol van de komende release 3.2.0.1 staat gepland voor week 39  
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 jouw gebruik van de applicatie. De belangrijkste wijzigingen 
zetten wij in dit document voor jou uiteen. Overige wijzigingen die op jouw naam via een  
call zijn aangemaakt, zullen via de desbetreffende call aan jou worden teruggekoppeld. 

Releasenotes:  

3.2.0.1.  
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1. NIEUW 

1.1. Algemeen 
 
1.1.1. Valuta NAF toegevoegd 
In de applicatie is de valuta Antilliaanse gulden NAF toegevoegd. Dit is 
de munteenheid van Curaçao en Sint Maarten. 
 
1.1.2. Knop toegevoegd ‘Vul alle velden’ 
Bij het aanmaken van een nieuwe advertentietekst bij een bestaande vacature is de knop 
'Vul alle velden' toegevoegd. Hiermee kan je, net zoals in de wizard voor het aanmaken van 
vacatures, de velden vullen met standaard informatie over een vacature zoals 
bedrijfsinformatie. 
 
1.1.3. ‘Target Saldo’ en ‘FTE Saldo’ toegevoegd aan tabblad Vacatures 
De velden ‘Target Saldo’ en ‘FTE Saldo’ zijn beschikbaar gemaakt in release 3.1.01. Deze 
velden zijn nu ook toegevoegd als kolom in het tabblad Vacatures.  
 
1.1.4. Tekstherkenning bij multiposten via Mimir 
Bij het publiceren van een advertentie naar een jobboard door multiposter Mimir, wordt er 
door de applicatie gekeken naar de beschikbare informatie van de vacature. Deze 
vergelijking zorgt ervoor dat vragen die jobboards hebben over de vacature automatisch 
worden ingevuld. 
 
1.1.5. Nieuwe filteroptie ‘type’ in tabblad Contacten 
Bij het aanmaken van standaarddocument selecteer je het type standaarddocument. Op dit 
item kun je nu ook filteren in het tabblad Contacten en deze gegevens in een kolom 
weergeven. 
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2. VERBETERINGEN  
Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in de Recruitment applicatie.  
 

2.1. Algemeen 
2.1.1. Filtermogelijkheid en kolom toegevoegd type standaarddocument 
Voor de nieuwe merge items kies je bij het aanmaken van het standaarddocument een type 
(context), zie screenshot 1. Het zou mooi zijn als we in het tabblad contacten hier ook op 
kunnen filteren en in een kolom kunnen weergeven  
 
2.1.2. Gebruik van documenten type ‘Voordragen (groepsgewijs)’ bij automatisch voordragen 
Het is nu mogelijk om ook documenten van het type 'Voordracht (groepsgewijs)’ te 
selecteren  bij Automatisch voordragen. Documenten van dit type waren eerder niet 
zichtbaar of te selecteren. 
 
2.1.3. Werking kolommen beoordeling in Inschrijvingentabblad verbeterd 
Op het Inschrijvingentabblad staan de kolommen 'Mijn beoordeling', 'Beoordeling recruiter' 
en 'Beoordeling hiringmanager'. Door een fout in de kolomdefinitie werd dezelfde informatie 
getoond in de kolom 'Mijn beoordeling' als in de kolom 'Beoordeling recruiter'. Dit is nu 
opgelost. De definitie van de kolommen is als volgt: 

• Beoordeling recruiter - Toont de (laatste) beoordeling voor de inschrijving gedaan 
door de verantwoordelijke recruiter van de inschrijving. 

• Beoordeling hiringmanager - Toont de (laatste) beoordeling voor de inschrijving 
gedaan door de hiringmanager van inschrijving 

• Mijn beoordeling - Toont de (laatste) beoordeling voor de inschrijving gedaan door de 
momenteel ingelogde gebruiker 

 
2.1.4. Duidelijke foutmelding bij ontbreken contract multiposter 
Wanneer er geen lopend contract meer beschikbaar is van een jobboard, kan het voorkomen 
dat dit jobboard nog wel gekozen kan worden bij het publiceren van de advertentie. In dit 
geval verscheen er een melding waarbij het niet duidelijk was wat er fout ging. Wanneer 
deze situatie zich nu voordoet, verschijnt er een nette melding waarbij duidelijk is dat er geen 
lopend contract meer bestaat bij het specifieke jobboard. 
 
2.1.5. Invullen onderwerpveld nu verplicht bij groepsgewijs mailen 
Als je vanuit het zoekscherm een groep kandidaten mailt, dan was het onderwerpveld een 
optioneel veld. De kandidaten kregen daardoor, wanneer dit veld niet was ingevuld,  een 
email met als onderwerp "no subject". Dit veld is nu verplicht gemaakt waardoor dit niet meer 
kan voorkomen. 
 
2.1.6. Versturen van organisatieonderdelen naar multiposters 
We hebben beter inzichtelijk gemaakt welke organisaties je verstuurt indien je in het tabblad 
Beheer op de button 'verstuur'. Nu wordt ook de vestigingscode getoond  en de organisaties 
worden enkel verstuurd als de klantstatus ‘klant is’. 
 
2.1.7 Applicatie herkent taal nieuwe gebruiker 
Wanneer je, als beheerder een nieuwe gebruiker aanmaak met als taal bijvoorbeeld Engels, 
worden de automatisch gegenereerde mailtjes met de inlognaam en het wachtwoord van de 
nieuwe gebruiker nu automatisch verstuurt in de gekozen taal, dus Engels. 
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3. OPLOSSINGEN 
Er zijn diverse incidenten opgelost en doorgevoerd in de applicatie.  
 
3.1.1. Standaarddocument kan niet verwijderd worden 
Bij het verwijderen van een standaarddocument in het tabblad Beheer kreeg je een 
foutmelding bij het verwijderen van een standaarddocument. De fout ontstond vaak doordat 
er nog gegevens aan het standaarddocument waren gekoppeld. Nu is het probleem opgelost 
dat ongebruikte documenten gewoon verwijderd kunnen worden. Bij het verwijderen van 
documenten waar wel gegevens aan gekoppeld zijn krijg je nu een nette melding, indien dit 
niet mogelijk is. 
 

3.1.2. Verkeerde zoekcriteria standaard ingevuld bij zoeken standaarddocument 
Bij het zoeken naar standaarddocumenten stond er standaard zoekcriteria 'type document' 
en/of een taal ingevuld bij het zoeken. Dit kon niet worden aangepast. Wanneer je de 
instelling wijzigde, veranderde de instelling weer terug naar de eerder gekozen instelling. Dit 
is nu opgelost. 
 
3.1.3. Inschrijving kan niet verwijderd worden 
Bij het verwijderen van een inschrijving in het kandidaatsdossier verscheen een onduidelijke 
foutmelding. De foutmelding verscheen omdat het niet duidelijk was of er nog gegevens 
waren gekoppeld aan de inschrijving. Er is nu een extra controle bijgekomen die controleert 
of een inschrijving als bron is gekoppeld aan andere inschrijvingen alvorens deze te 
verwijderen. In dit geval zal er een melding getoond worden en zal de inschrijving niet 
worden verwijderd. 
 
3.1.4. Gespreksreden wordt niet correct weergegeven bij vCalender 
De gespreksreden werd niet correct ingevuld bij het versturen van vCalender items. Dit 
incident is nu opgelost waardoor de gespreksreden nu weer goed wordt weergegeven.  
 
3.1.5. Voordragen aan meerdere e-mailadressen niet meer mogelijk 
Het was mogelijk om een kandidaat voor te dragen aan verschillende e-
mailadressen. Hierdoor ontstond er een fout. Er kon hierdoor bijvoorbeeld niet achterhaald 
worden wie van de mailafzenders de voordracht heeft beantwoord. Deze fout is opgelost 
door het niet meer mogelijk te maken om aan meerdere e-mailadressen één voordracht te 
doen. Om een kandidaat voor te dragen aan meerdere contactpersonen kan plaatsvinden 
door een groepsgewijze voordracht te doen. 
 
3.1.6. Er wordt geen bijlage getoond bij vCalaender 
Indien een recruiter een gesprek plande en de vCalendar optie stond aan. Dan kwam het 
voor dat de recruiter geen vCalendar item ontving. Dit is nu opgelost. 
 
 
 
  


