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Izmantojot jaunākās versijas, Visma EasyCruit turpina sniegt vērtīgu klientu 
pieredzi, nodrošinot funkcijas, kas padara sistēmas gala lietotāja darbu 
efektīvāku un patīkamāku. 
 
Mēs veidojam funkcionalitāti, pamatojoties uz jūsu atsauksmēm 
Mūsu komandas cītīgi strādā, lai nepārtraukti uzlabotu piedāvāto funkcionalitāti. 
Mēs apkopojam idejas, izmantojot atsauksmes no mūsu klientu attiecību 
vadītājiem, kā arī no UX komandas veikto klientu sapulču and interviju 
apkopotajiem rezultātiem, lai izveidotu jūsu vajadzībām atbilstošu dizainu. 
 

Galvenās izmaiņas 
Šajā laidienā iekļautās funkcijas ir uzskaitītas zemāk, un sīkāka informācija par 
katru no tām ir pieejama šajā dokumentā. Dažas no tām pieejamas visiem 
klientiem, savukārt citām var tikt pieprasīta aktivizēšana, kā aprakstīts tālāk. 
 

Funkcija  Pieejamība 

Jauna kandidātu pārvaldība  Pieejami visiem klientiem 

Video pieteikumi  Pieejami pirkšanai 

   

3 
 



 

Jauna kandidātu pārvaldība 
Beidzot pieejams jauns veids, kā skatīt un novērtēt kandidātu pieteikumus! 
Jaunās versijas laidiena mērķis ir padarīt pieteikumu lasīšanas procesa pirmo 
novērtēšanu pēc iespējas ātrāku un vienkāršāku. 
 
Mērķi: 

● Sniegt vieglu pārskatu par kandidātiem 
● Sniegt iespēju ātri novērtēt informāciju kandidāta pieteikumā 
● Vienkāršot kandidātu novērtējuma procesu vizuāli skaidrā veidā 

 
Šajā pirmajā versijā jūs saņemsiet divus jaunus izkārtojumus - vienu pieteikumu 
sarakstam un vienu kandidāta pieteikumam. Pieteikumu sarakstā jūs skaidri 
redzēsiet, kuri kandidāti ir jauni, kā arī redzēsiet papildus informāciju, piemēram, 
kontaktinformāciju, statusu un novērtējuma zīmi. Jums būs iespēja arī atvērt CV 
un motivācijas vēstuli priekšstatījumā tieši no saraksta! 

 
Lai piekļūtu jaunajai kandidātu pārvaldībai, 
vienkārši noklikšķiniet uz slēdža (kā redzams attēlā) 
pieteikumu apstrādes lapā vai kandidātu profila 
lapās. 

 
 

 
 
Viegla piekļuve 
Izkārtojums kandidātu pieteikumu skatījumā ir uzlabots, lai jūs varētu viegli 
piekļūt svarīgākajai informācijai. 
 
Faila priekšskatījuma funkcija 
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Mums ir prieks piedāvāt iespēju iegūt CV un motivācijas vēstules priekšskatījumu 
jau atvērtajā logā, kas Jums ļauj lasīt saturu uzreiz. Protams, jūs varēsiet arī atvērt 
failus pilnekrāna režīmā, ja tas būs nepieciešams. Lejupielādētu failus vairs 
nebūs vajadzības. 
 

       
 
Adaptīvs dizains 
Gan pieteikumu saraksts, gan kandidāta profila skats ir pilnībā adaptīvi, tas 
nozīmē, ka jūs varat viegli lasīt un izvērtēt kandidātus planšetdatorā vai mobilajā 
tālrunī, lai kur jūs atrastos. 
 
 
 
 
Ja jums ir daudz kandidātu, jūs varēsiet tos visus apskatīt vienā lapā, nevis 
ierobežotā apjomā. Lai pievienotu sarakstam vairāk kandidātus, Jums vienkārši 
jāuzpiež uz "Load more" pogas saraksta lejas daļā. 
 

 
 
Jaunais pieteikumu saraksts ir arī ātrs un ērts veids, kā filtrēt Jūsu kandidātus. 
Izmantojot meklēšanas lodziņu saraksta augšpusē, variet filtrēt jebkuru no šeit 
redzamajām kolonnām un Visma EasyCruit atlasīs tikai tos kandidātus, kas atbilst 
jūsu izvēlētajiem meklēšanas kritērijiem, kā piemēram, statuss vai vārds. 
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Ja vēlaties redzēt tikai jaunos kandidātus, varat to viegli iestatīt, noklikšķinot uz 
skaitļa, kas atrodas saraksta augšdaļā. Savukārt, lai skatītu visus kandidātus, 
Jums tikai jāizslēdz tobrīd aktīvais filtrs. 
 

 
 
Visas kolonnas, protams, ir sakārtotas, lai jūs varētu sakārtot kandidātus tādā 
veidā, kas Jums ir vislabāk piemērots. 
 

 
 
Viegla sākotnējā kandidātu vērtēšana 
Mēs esam pievienojuši arī jaunu veidu, kā ātri veikt pirmo amata kandidātu 
novērtējumu. Aplūkojot kandidāta pieteikumu, jūs augšpusē atradīsiet sadaļu ar 
nosaukumu “Novērtējums”, kur varat atzīmēt savu pirmreizējo novērtējumu. 
 
Šis novērtējums būs redzams pieteikumu sarakstā, lai jūs varētu atrast sev 
piemērotākos kandidātus. Kandidāta novērtēšana automātiski neveic e-pasta 
ziņojuma izsūtīšanu, tā paredzēta tikai iekšējiem mērķiem. 
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Video pieteikumi 
Visma EasyCruit tagad atbalsta video jautājumus kā daļu no jūsu pieteikuma 
veidlapas. Šo funkcionalitāti var izmantot, lai jūsu kandidātiem dotu iespēju 
ierakstīt vienu vai vairākus īsus videoklipus, kur viņi var iesniegt īsus ziņojumus 
par to, kāpēc viņi būtu vispiemērotākie noteiktajam amatam. 
 

 
Video jautājuma piemērs pieteikuma formā. 

 
Viegla uzstādāmība 
Jautājumus var izveidot globālam mērogam, tieši Jūsu uzņēmumam, vai arī tikai 
konkrētām vakancēm. Tāpat kā citos jautājumos, Jūs varat noteikt to, vai 
jautājums būs obligāts, vai tas tiks iekļauts visās pieteikuma veidlapās, kā arī, vai 
katram pieteikuma iesniedzējam jeb kandidātam būs obligāti jāatbild uz šo 
jautājumu. 
 

 
 
Ierakstiet tiešraidē vai izmantojiet iepriekš ierakstītu video 
Protams, kandidāts var izmantot gan mobilos telefonus, gan planšetdatorus, lai 
varētu ierakstīt videoklipus, izmantojot jebkuru no vēlamajām ierīcēm. Funkcija 
tiek atbalstīta arī visās lielākajās pārlūkprogrammās, kā piemēram, Google 
Chrome, Mozilla Firefox un Internet Explorer. Ja kandidāts dod priekšroku video 
iepriekšējai ierakstīšanai, tad ir iespēja arī augšupielādēt jau esošu video failu, 
nevis ierakstīt pavisam jaunu. 
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Video jautājumu piemērs pieteikuma veidlapā. 
 

 
Video jautājumu piemērs kandidāta profila lapā. 

 
Aktivizēšana un izmaksas 
Video pieteikumus iespējams aktivizēt par papildu samaksu. 
Lai uzzinātu vairāk par ieviešanas iespējām, sazinieties ar HRM Produktu 
mārketinga vadītāju: Bruno Reju Cornu (bruno.corns@visma.com)  
 
 
Mēs ceram, ka jums noderēs šīs iespējas! 
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