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Velkommen til vår nyeste release
Visma EasyCruit fortsetter å levere kundeverdi gjennom nye releaser, som gir
funksjonalitet som gjør brukeropplevelsen bedre og mer effektiv.
Vi bygger funksjoner basert på dine tilbakemeldinger
Våre team jobber hardt for å kontinuerlig forbedre de funksjoner vi tilbyr. Vi
samler ideer gjennom tilbakemeldinger fra våre dedikerte Customer Success
Managers, men også vårt UX team gjennomfører kundemøter og intervjuer for å
tilpasse det nye designet til dine behov.

Funksjoner inkludert i denne releasen
Funksjonene som er inkludert i denne releasen er listet opp under, og mer
detaljer om hvert område er tilgjengelige i dette dokumentet. Enkelte funksjoner
er gjort tilgjengelige for alle kunder, mens andre funksjoner kan kreve aktivering
som beskrevet.
Funksjon

Tilgjengelighet

Ny søknadshåndtering

Tilgjengelig for alle kunder

Videospørsmål

Tilgjengelig for kjøp

Ny søknadshåndtering
En helt ny måte å gjennomse og evaluere dine kandidaters søknader på er nå
endelig tilgjengelig! Målet med denne releasen er å gjøre prosessen med å lese
søknadene og gjennomføre den første evalueringen så raskt og enkelt som
mulig.
Den første versjonen har som formål å dekke følgende mål:
● Sørge for en enkel oversikt over kandidater som har søkt en stilling
● Gi et raskt overblikk over informasjonen i kandidatens søknad
● Forenkle prosessen med evaluering av kandidater på en visuell og enkel
måte
I denne første versjonen vil du få to ulike visninger, en som viser søknadslisten
og en som viser detaljene i kandidatens søknad. I søknadslisten vil du få en god
oversikt over nye kandidater, samt informasjon som kontaktdetaljer, status og
evaluering som er gitt. Du kan også fra denne oversikten åpne CV og
søknadsbrev i et eget vindu, direkte fra listen.
For å få tilgang til den nye søknadshåndteringen
kan du enkelt klikke på bryteren, enten på
søknadshåndteringssiden eller kandidatens
profilside.
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Enkel tilgang
På kandidatens søknadsoversikt har oversikten blitt forenklet og forbedret, slik at
du enkelt får tilgang til den viktigste informasjonen du trenger.
Forhåndsvisning på skjermen
Det er gøy å tilby muligheten for forhåndsvisning av CV og søknadsbrevet, så du
kan lese innholdet direkte. Du kan selvfølgelig åpne i full størrelse om det er
behov for det. Det vil ikke lenger være behov for å laste ned filer.

Responsivt design
Både søknadslisten og den mer detaljerte søknadsvisningen vil være fullt ut
responsivt, som betyr at du enkelt kan lese og evaluere søknadene på et
nettbrett og mobil, hvor enn du er.

Hvis du har mange søknader, vil du nå kunne se alle på en side samtidig,
istedenfor en begrenset liste av gangen. For å vise flere søkere på listen, kan du
bare klikke på “Last flere” knappen nederst i listen.
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Den nye søknadslisten inneholder også en rask og enkel måte å filtrere
søknadene på. Ved å bruke søkefeltet over listen, kan du filtrere på alle synlige
kolonner og Visma EasyCruit vil kun liste opp de søkerne som matcher dine søk.
For eksempel status eller navn.

Hvis du kun ønsker å se de nye søknadene dine, kan du enkelt filtrere disse ved
å klikke på nummeret ved siden av Nye, på toppen av listen. For å få alle
søknadene tilbake, trenger du bare å skru av filteret.

Alle kolonnene er selvfølgelig mulig å sortere, slik at du kan vise kandidatene i
den rekkefølgen som passer deg.

Enkel innledende kandidatevaluering
Vi har også lagt til en ny måte du raskt og enkelt kan gjøre den første
evalueringen av kandidaten. Når du ser på søknaden til en kandidat vil du se et
avsnitt øverst på siden som heter Evaluering, hvor du kan angi ditt førsteinntrykk
av kandidaten.
Denne vurderingen vil deretter bli synlig i søknadslisten, slik at du enkelt kan
finne tilbake til kandidatene som du mener passer best til din rolle. Evalueringen
av kandidaten vil ikke trigge noen andre handlinger eller epost, den er kun for
internt bruk.
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Videospørsmål
Visma EasyCruit støtter nå mulighet for videospørsmål som del av ditt
søknadsskjema. Denne funksjonaliteten kan bli brukt for å gi kandidatene
mulighet til å spille inn, eller laste opp, en eller flere korte videoer hvor de kan gi
deg korte uttalelser om hvorfor de ville være den mest egnede personen for
stillingen.

Enkelt oppsett
Spørsmålene kan settes opp både på overordnet nivå for selskapet ditt, og
direkte i rekrutteringsprosjektene din, akkurat på samme måte som for andre
inerne spørsmål i Visma EasyCruit. Du kan også fritt velge hvorvidt spørsmålene
skal være obligatoriske i søknadsskjemaet og om de skal være obligatoriske å
svare på for kandidatene.

Gjør live-opptak eller bruk en ferdig innspilt video
Både mobil og nettbrett støttes selvfølgelig i tillegg til PC/Mac, slik at kandidatene
kan gjøre videoopptak på den enhet de måtte ønske. Funksjonaliteten støttes
også av alle de store nettleserne. Skulle en kandidat ønske å gjøre
forhåndsopptak, finnes det også funksjonalitet for å laste opp en allerede
eksisterende fil istedenfor å ta opp en ny.
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Aktivering og pris
Videospørsmål kan aktiveres for selskapet ditt mot et tillegg i prisen. Hvis du er
interessert, så ta gjerne kontakt med din Customer Success Manager.
Vi håper du vil ha glede av funksjonene som er inkludert i denne releasen.
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