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Releasenotes: 3.2

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 staat gepland voor week 38
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.
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1. Nieuwe toepassingen
1.1. Single Sign On
SSO staat voor Single Sign On, oftewel in één keer inloggen. SSO maakt het mogelijk
toegang te krijgen tot de Connexys applicatie zodra je bent ingelogd op je eigen
bedrijfsnetwerk. Het bedrijfsnetwerk zorgt voor de aanmelding bij Connexys.
1.1.1. Hoe werkt SSO?
SSO is een nieuwe functionaliteit wat zich voornamelijk afspeelt op de achtergrond van de
applicatie. Wanneer je bent ingelogd op je eigen bedrijfsnetwerk ben je automatisch ook
direct ingelogd in Conneyxs. Door op de snelkoppeling te klikken op jouw bureaublad krijg je
direct toegang tot de applicatie. Een alternatieve manier is om in de adresbalk in je browser
de URL klantnaam.app.connexys.nl in te typen.
1.1.2 Wat zijn de voordelen?
Als gebruiker hoef je niet meer in te loggen met je Connexys inlognaam en -wachtwoord.
Je hoeft dus één inlognaam en wachtwoord minder te onthouden. Dit is prettig wanneer je
dagelijks werkt met verschillende softwareprogramma’s waarbij je ook moet inloggen. De
deeplinks naar de applicatie in e-mails en rapportages zijn nu ook te benaderen zonder in te
loggen.
Na de release van SSO krijg je als organisatie ook een aangepaste, ‘persoonlijke’ URL. De
huidige URL wordt gewijzigd van app.connexys.nl naar klantnaam.app.connexys.nl.
1.1.3 Hoe veilig is het gebruik van SSO?
Connexys maakt goede afspraken over de veiligheid in samenwerking met jouw
systeembeheerder en/of ict-afdeling. Jouw organisatie geeft door aan Connexys dat er is
ingelogd op het interne netwerk. Hierdoor kan er direct worden ingelogd in Connexys.
Connexys krijgt dus geen toegang tot het bedrijfsnetwerk. De gebruikte technieken
vergelijkbaar met de techniek die ook gebruikt wordt om internet bankieren veilig te maken.
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1.1.4 Hoe kan ik SSO aanvragen?
Je kunt SSO aanvragen bij jouw accountmanager of door een aanvraag in te dienen via de
Customer Support. Er wordt een inventarisatie gedaan en gekeken naar de mogelijkheden.
Dit laatste gebeurt altijd in samenwerking met de systeembeheerder(s) van jouw organisatie
en de technische consultants van Connexys. Op basis van de inventarisatie wordt er een
offerte opgemaakt.
1.1.5 Wat verandert er voor mij als ik geen SSO afneem?
Wat je merkt als je geen SSO gaat gebruiken is de aanpassing van de URL. Op het moment
dat je via het inlogscherm inlogt, zie je na het inloggen dat de URL in de adresbalk van de
browser is veranderd. De URL is nu gewijzigd van app.connexys.nl naar
klantnaam.app.connexys.nl.

2. Oplossingen
De volgende incidenten zijn opgelost in deze release.
2.1.1. Advertentie aanmaken
In zeer incidentele gevallen werd de foutmelding ‘Connection timed out’ getoond tijdens het
publiceren. Dit incident is verholpen.
2.1.2. Recent bekeken items
In incidentele gevallen werden de recent bekeken items niet goed bijgewerkt na het
verwijderen van dossiers. Dit incident is verholpen.
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