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Indledning

Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere den nyeste udvikling af Visma EasyCruit. De
kommende versioner vil både indeholde spændende nye funktioner samt forbedring af
eksisterende funktionalitet. God fornøjelse med læsningen

WCAG 2.1 A + AA kompatible webskabeloner

Retningslinjerne for tilgængelighed på webindhold, ofte forkortet til WCAG, er en
række retningslinjer til forbedring af tilgængelighed på internettet. Produceret af
World Wide Web Consortium (W3C), er WCAG det bedste middel til at gøre dit
websted nyttigt og tilgængeligt for alle dine brugere.

Digital tilgængelighed sigter mod princippet om, at alle personer, inklusive personer
med funktionsnedsættelser, skal have lige adgang til digitalt indhold. Selvom det ikke
er en alt omfattende liste over problemer, som webbrugere med handicap står over
for, er der internationalt anerkendte og vedtagne standarder. Retningslinjerne
forklarer,hvordan man løser mange af de problemer, som brugere med handicap
står over for. Visma finder det vigtigt at sikre, at vores kunder har mulighed for at
overholde WCAG-retningslinjerne, når det kommer til Visma EasyCruit.

Vi arbejder løbende for at overholde retningslinjerne, da disse udvikler sig over tid,
tager vi de nødvendige skridt for at være kompatible. Vi er glade for nu at kunne
tilbyde standard webskabeloner, der er WCAG 2.1 A + AA-kompatible.

Du undrer dig måske over, hvilke ændringer vi taler om. Nogle eksempler på
WCAG-kravene, vi har implementeret på Visma EasyCruit-websider:

- Tydelig identifikation af input fejl
- Kontrast Forholdet mellem tekst og baggrund er mindst 4,5: 1
- Etiketter skal indeholde den samme tekst, der præsenteres visuelt
- Angivelse af tekst alternativer til indhold, der ikke er tekst
- Billeder af tekst bruges ikke, medmindre de er vigtige, eller brugeren kan
- tilpasse dem

Fremover vil designet på alle nye webintegrationer, samt webintegrationer der
opdateres eller re-brandes, blive baseret på de nye WCAG 2.1 A + AA-kompatible
standardskabeloner. Det er dog dit ansvar som kunde at sikre dig, at dit design og
farveskema er i overensstemmelse med WCAG 2.1 A + AA-retningslinjerne.
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Hvis du vil vide mere om WCAG eller ønsker at opdatere dit nuværende job-site så
det lever op til disse krav, skal du kontakte din Visma Easycruit Customer Success
manager.

Nominerings liste
Nominerings listen er et lovkrav for norske kommuner og for kunder inden for den
offentlige sektor i Norge. Nominerings listen bruges til at give gennemsigtighed i
ansættelsesprocessen og for at bidrage til at sikre, at den mest kvalificerede
kandidat ansættes.

Hos de kunder, der i øjeblikket bruger en forbindelse mellem Visma EasyCruit og et
arkiveringssystem, kan Nominerings liste-dokumentet automatisk inkluderes i
overførslen mellem disse to systemer. Selvom denne funktion hovedsageligt er
udviklet til at imødekomme et konkret behov hos norske kunder, kan den også være
til stor nytte for kunder i andre lande. Nominerings listen vil være tilgængelig inden
udgangen af   marts.

Nominations list funktionen i Visma EasyCruit

Oprettelse af nominerings liste dokumentet i Visma EasyCruit
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Annoncering af vores partnersamarbejde med
Ontame
Med Ontame vil du kunne arbejde med faktuel data i forhold til
ansættelses-processen på en helt ny måde! Visma EasyCruit er glad for at kunne
annoncere sit fornyede partnerskab med Ontame.io. Med Ontame har du mulighed
for nemt at identificere, hvordan og hvor du finder de rigtige kandidater. En oplagt
ny måde at optimere din rekrutteringsproces. Vil du vide mere eller se en demo?
Kontakt din EasyCruit Customer Success Manager.

Ontames digitale platform tager gætteriet ud af ansættelses processen, så du kan
analysere resultater og komme foran HR-kurven. Du vil være i stand til at spore,
hvordan online annoncering fungerer, identificere dine bedste beslutninger og
optimere processen og frigøre værdifuld tid, som du har brug for til at udvikle
langsigtede strategier, der gør din virksomhed endnu mere klar til morgendagens
rekruttering - i dag.

Ontame er et plug-and-play analyse system, der giver rekrutteringsansvarlige et
samlet overblik over alle sourcing- og rekrutteringsdata, der gør det muligt for dem
at tage de rigtige beslutninger.
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Andre opdateringer
Huske valg i den nye kandidat håndtering

EasyCruit vil fremover huske dit foretrukne valg i forhold, om du ønsker at arbejde i
den nye kandidat håndtering eller i den klassiske version af kandidat håndtering.

Benyt den nye kandidat håndtering ved at klikke på antal kandidater på startsiden

eller alle/nye kandidater I kandidat håndteringen:

Husker virksomheds navn og brugernavn på login siden.

Vi har foretaget en lille justering af login-siden for at muliggøre en automatisk
udfyldningsliste, der viser tidligere indtastede firmanavne og brugernavne, så du
nemt kan vælge. Bemærk, at det afhænger af din browser og browserindstillingerne,
om dette er tilladt.
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Dropdown med tidligere indtastede værdier på login-siden:

Link til Mine dokumenter

På startsiden har vi tilføjet et link så der er adgang til 'Mine dokumenter', på denne
måde kan du få adgang til disse direkte fra oversigtssiden. (Bemærk: ikke alle kunder
har denne funktion aktiveret).
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OpenStreetMap har erstattet Google Maps

For de kunder, der bruger Visma EasyCruit standardskabeloner til visning af
jobannoncer, har vi foretaget en lille justering. For at visualisere kontoradressen
bruger vi nu OpenStreetMap i stedet for Google Maps.

Hvad arbejder vi ellers på
Vi arbejder løbende på både nye funktionalitet og forbedring af eksisterende
funktioner. Nedenfor kan du se en kort gennemgang af kommende nyheder.

Det nye Team evaluering

(Forventes klar i Q2 2021)

Vi arbejder på en helt ny designet funktion: Team evaluering, der vil erstatte den
aktuelle funktion Panel evaluering. Vi har gennemført omfattende undersøgelser med
vores kunder for at afklare, hvordan den nye funktion skal fungere og visuelt se ud.

Den nye Team evaluering ser bedre ud, fungerer bedre og bliver meget lettere at
bruge. På baggrund af konkrete efterspørgsler fra kunder har vi samtidig tilføjet en
sikkerhedsfunktion, der kræver, at eksterne deltagere (ikke-EasyCruit-brugere)
verificerer deres e-mailadresse.

Under designprocessen har vi involveret mange kunder i forhold til ønsker og
feedback på tidlige designs. Vores udviklere arbejder hårdt på at få den første
version af den nye Team evaluering færdig, som frigives i begyndelsen af   2. kvartal
2021.

8



Ny måde at invitere til interview

(Forventes klar Q3 2021)

Vi bygger en helt ny funktion til indkaldelse til interviews. Kundefeedback har vist, at
den nuværende funktion har brug for fornyelse.

Den nye funktion til indkaldelse er designet ud fra den feedback og de ønsker, vi har
modtaget fra en lang række kunder. Vi er i øjeblikket i designfasen, og vi er glade for
at dele den første mock-up (eksempel på design – se nedenfor). Den første version af
den nye funktion forventes frigivet i begyndelsen af   3. kvartal 2021. Den anden
version frigives senere og inkluderer en kalenderintegration (Google, Outlook,
Office365 osv.), der leveres af vores partner Cronofy.

Bemærk: dette er et tidligt design og kan ændres

9



Nordic Cool 4 brugergrænseflade

Vi foretager små opdateringer for at sikre, at udseendet og følelsen af   EasyCruit er i
overensstemmelse med Vismas nyeste brugergrænseflades designstandarder:
Nordic Cool 4. Disse opdateringer frigives løbende.

Opdateret menu i Nordic Cool 4

Tidligere menu i Nordic Cool 3

Nye felter under Personlige informationer
Vi introducere nogle nye felter under Personlige informationer:

- Initialer
- Navn du benytter
- Efternavn affix
- Fødselsnavn affix
- Fødselsdnavn

Disse felter er udviklet specifikt til det hollandske marked, men kan også bruges af
andre kunder i andre lande. Dette giver vores kunder mulighed for at anmode om
mere specifikke detaljer fra kandidater og forbedrer også kvaliteten af   de data, der
kan eksporteres til HR Core-systemer. De nye felter vil være tilgængelige inden
udgangen af   april.
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WalkMe - Digital adoption platform

Vi er glade for at introducere WalkMe. Dette værktøj gør det nemt for både
eksisterende og nye brugere at arbejde med Visma EasyCruit. WalkMe tilbyder
kontekstuel trinvis vejledning i applikaitonen og kan hjælpe med at automatisere
processer, så brugerne let kan udføre opgaver i det øjeblikke behov opstår. At
introducere nye brugere i Visma EasyCruit har aldrig været så let.

WalkMe informerer dig om nye funktioner og hjælper dig med at lære funktionen at
kende:

WalkMe vil være en stor hjælp for nye brugere:

Eller tilbyde gennemgang:

Du mister ikke tid, da WalkMe vil guide dig og lade dig udføre handlinger på samme
tid.
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WalkMe bliver først tilgængelig på engelsk og hollandsk, andre sprog følger herefter.
Vi vil tage en trinvis tilgang ved kontinuerligt at tilføje mere og mere indhold. Du kan
forvente, at WalkMe ses i Visma EasyCruit i 2. kvartal.

Vi håber, du vil sætte pris på de ændringer, vi har foretaget, da de er baseret på din
feedback. Hvis du har nogle bemærkninger til startsiden, opfordrer vi dig til at give
os feedback ved at bruge ikonet Tommelfinger op / ned i menulinjen:
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