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Hvad har vi arbejdet på - Års gennemgang 
 
Nu hvor 2019 snart er overstået, er det godt at se tilbage og se har vi har opnået i 
løbet af året. Her er en gennemgang af året der er gået i forhold til Easycruit. 
 
Vi lancerede den nye video spørgsmåls funktionalitet. Integrationen til Enterprise 
HRM for Norge blev en realitet. Vi lancerede en international pilottest for den nye 
kandidat håndtering. Vi udførte penetrationstest for at finde og løse mulige system 
sårbarheder. Integrationen med HR Core blev udvidet i Holland. Vi lancerede Hjælpe 
Centeret. Vi tilføjede Jobtip som en ny partner. Den nye kandidat håndtering blev 
lanceret og gjort tilgængelig for alle klienter, inklusiv en feedback-knap. Vores 
supportteam har slået alle tidligere rekorder indenfor tNPS - med en score på hele 
9,7. 
 
Som du kan se, arbejder Visma EasyCruit’s hold af udviklere hårdt for at gøre 
EasyCruit bedre, hver dag. Vi har lavet dette dokument for at give dig en vis indsigt i, 
hvad vi i øjeblikket arbejder på. Dette kan være løsninger til specifikke support sager, 
men kan også være funktionelle forbedringer. 
 
Vi arbejder på en sådan måde, at vi i stedet for at implementere løsningerne i en fast 
releaseplan, implementeres løsningerne når de er klar. Vi kalder det kontinuerlig 
release. Det er den hurtigste løsning, til at løse dine support-sager, samt levere 
forbedringer. 
 

Hjælpe Centeret er tilgængeligt på flere sprog 
 
Vi er glade for at kunne fortælle, at 
Hjælpe Centret i Visma EasyCruit har 
gennemgået et par opdateringer for at 
gøre det endnu mere nyttigt, i dit daglige 
arbejde i systemet. Den første ting, du 
måske vil bemærke, er, at vi har tilføjet 
sprogstøtte til de mest almindeligt 
anvendte sprog. De aktuelt 
understøttede sprog er: 

● Dansk 
● Hollandsk 
● Engelsk 
● Finsk 
● Norsk 
● Lettisk 
● Svensk 
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Så længe du logger ind på en konto, med et af ovenstående sprog tilknyttet, bør 
Hjælpe Centeret automatisk blive vist på det dette sprog.  
 

 
 
Du vil nu også kunne markere artikler som favoritter ved at klikke på stjerne-ikonet 
øverst til højre i artiklen. 
 

 
 
Dette giver dig mulighed for hurtigt at vende tilbage til de artikler, som du finder 
mest nyttige, ved at klikke på favorit-ikonet i menuen. 
 
Endelig har vi også tilføjet support til notifikationer. Dette vil gøre det lettere for os at 
holde dig ajour med vigtige oplysninger direkte gennem systemet. 
 
Hver gang vi har noget vigtigt at fortælle dig, vil du bemærke en rød indikator ved 
hjælp-ikonet. 
 
Blot klik på ikonet for at få mere information! 
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Ny evaluering tilgængeligt i den klassiske visning af 
EasyCruit. 
 
Klassisk EasyCruit understøtter nu også evaluering af dine kandidater i stedet for 
blot at være i stand til at vise det. Ligesom i den nye kandidat håndtering vil du være 
i stand til at evaluere og re-vurdere kandidaterne fra løsningen. Oplysningerne deles 
naturligvis, så enhver opdatering i begge versioner afspejles i den anden. 
 

 
 

Hurtig-liste over kandidater 
 
For at hjælpe dig med at navigere mellem kandidater mere effektivt, har vi inkluderet 
en hurtig liste over ansøgere på venstre side, i den nye kandidat håndtering. 
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Ved at åbne denne vises en liste over alle kandidaterne, på samme måde som i den 
fulde liste. 
 

 
 
Du kan derefter hurtigt navigere til den kandidat, du har brug for, uden at skulle 
vende tilbage til den fulde liste igen. 
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Ikke-binært køn 
 
Som en del af vores løbende opdateringer introducerede vi automatisk en ny 
funktion til alle vores kunder. 
 
Visma EasyCruit vil nu støtte en tredje køns mulighed for kandidater, der 
identificerer sig som ikke-binære eller ikke ønsker at videregive disse oplysninger. 
Denne nye mulighed vises på både ansøgningsskemaer og karrierecenter. 
 

 
 
Udvælgelsen vil naturligvis være synlig på kandidat profilen. 
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I den klassiske visning af EasyCruit er avatar billedet også blevet opdateret. 
 

 
 
Rapporterne i EasyCruit er også ændret for at tage dette i betragtning. Dette betyder, at 
kandidater, der vælger den nye mulighed, tælles som en del af kolonnen "Ukendt". 
 

 
 
 

Forbedret håndtering af manglende felter i 
RecruitAnywhere-integration 
 
Vi har foretaget nogle visuelle forbedringer af, hvordan manglende indtastninger 
vises i RecruitAnywhere (Knollenstein) -integrationen. Dette vil gøre det lettere at se, 
hvor yderligere oplysninger skal tilføjes. 
 

 
 
Felter, der mangler indtastning, fremhæves med rødt, så kandidaten hurtigt kan se, 
hvad der mangler på siden. 
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Ny EasyCruit partner: Avollon 
 
Vi stræber altid efter at tilbyde vores kunder de bedste værktøjer, til brug på deres 
rekrutterings rejse. Der er mange parter, der fokuserer på en bestemt rekrutterings 
specialitet. Vi er meget grundige med at vælge nye partnere, da vi mener, at de 
virkelig skal have værdi i rekrutteringsprocessen. Vi er derfor glade for at kunne 
annoncere et nyt partnerskab med Avollon. 
 
Avollon - Ansæt gode head-hunter hurtigere 

 
Du kan enten investere meget tid, acceptere risikoen 
for ikke at finde de rigtige rekruttere og virksomheder, 
forhandle om suboptimale vilkår og i sidste ende 
ansætte den forkerte rekrutterer og kandidat. 
 
Eller ... du kan slå dig sammen med eksperter fra 
Avollon, der overvåget hele markedet, så du nemt kan 
oprette forbindelse til tre fuldt overvågede ekspert 
udbydere inden for dit budget og med en 
kvalitetsgaranti. 
 

Flere oplysninger kan findes på www.avollon.com. Du kan også kontakte din 
Customer Success Manager 
 
Vi håber at have givet dig indsigt i, hvad vi i øjeblikket arbejder på, og håber, at du vil 
nyde de forbedringer, vi har lavet. 
 
Da feriesæsonen er over os, vil vi fra EasyCruit-familien gerne benytte lejligheden til 
at ønske dig og dem, der er dig kære en god jul og et godt nytår. Vi takker dig for din 
fortsatte tillid til Visma EasyCruit. 
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