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Vad har vi arbetat med? 
 
Nu när år 2019 närmar sig sitt slut så kan det vara klokt att se tillbaka på vad vi har 
arbetat med under året. Här kommer en sammanfattning! 
 
Vi lanserade videoansökningsfrågor. En integration mot Enterprise HRM i Norge. Vi 
lanserade ett internt pilotprojekt för den nya kandidathanteringen. Vi genomförde 
penetrationstester för att hitta och åtgärda eventuella sårbarheter. Integrationen 
med HR Core i Holland utökades. Vi lanserade Help Centre. Vi startade vårt 
samarbete med Jobtip. Vi lanserade den nya kandidathanteringen för samtliga 
kunder där vi även gjorde det möjligt att skicka feedback till oss. Vår support kunde 
glädjas åt ett nytt rekord när det gäller tNPS-poäng (9.7). 
 
Som du kan se så arbetar vårt utvecklingsteam hårt för att göra Visma EasyCruit 
bättre för varje dag som går. Vi har skapat detta dokument för att ge dig en insyn i 
vad vi arbetar med för tillfället. Det kan vara en lösning för ett specifikt 
supportärende, det kan även vara funktionella förbättringar. 
 
Vårt arbetssätt innebär att istället för att endast göra nya versionsuppdateringar 
enligt ett strikt schema så lanserar vi nya versionsuppdateringar så snart dessa är 
klara. Vi kallar detta för kontinuerlig lansering. Detta är det snabbaste sättet att 
arbeta på när det gäller att korrigera fel för befintliga funktioner samt nyutveckling 
av funktioner.  
 

Help Centre tillgängligt med ytterligare språkstöd  
 
Vi har genomfört några förbättringar i Help 
Centre i Visma EasyCruit för att göra ditt 
dagliga arbete i systemet mer användbart. 
Den första förbättringen som du kanske har 
lagt märke till är att vi har lagt till lokalt 
språkstöd för de språk som används mest. 
Följande språk stöds för tillfället: 

● Danska 
● Engelska 
● Finska 
● Holländska 
● Lettiska 
● Norska 
● Svenska 
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När du loggar in i systemet och 
använder ett av dessa språk så ska Help 
Centre automatiskt visas på detta språk. 

Du har nu även en möjlighet att 
markera en artikel som en favorit 
genom att klicka på stjärnikonen längst 
upp till höger i artikeln. 
 
Detta gör det möjligt för dig att snabbt 
och enkelt gå tillbaka till de artiklar som 
du tycker är mest användbara genom 
att klicka på favoritikonen i menyn. 

 
Slutligen så har vi lagt till stöd för notifieringar. Detta 
gör det möjligt för oss att meddela dig om viktiga 
uppdateringar, t. ex. nya funktioner. 
 
När nya notifieringar finns tillgängliga så kommer en 
röd bubbla att visas vid Help Centre knappen. 
 
Klicka helt enkelt på knappen för att få mer 
information! 
 

Utvärdering i klassiska Visma EasyCruit 
 
Nu är det möjligt att genomföra en utvärdering av dina kandidater i den klassiska 
versionen av Visma EasyCruit. Tidigare var det endast möjligt att se/visa en 
utvärdering. Precis som i den nya versionen av kandidathanteringen så har du 
möjlighet att genomföra en utvärdering och ändra denna om du så önskar.  
Självklart delas din utvärdering i båda versionerna av Visma EasyCruit. Detta innebär 
att om du genomför en utvärdering i den klassiska versionen av Visma EasyCruit så 
visas denna även i den nya versionen av kandidathanteringen och tvärtom. 
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De första åtgärderna är nu tillgängliga i den nya 
kandidathanteringen 
 
Den nya kandidathanteringen får nu ett tillägg när det gäller funktionalitet! Vi lägger 
nämligen till möjligheten att skicka ett e-postmeddelande, ge avslag samt att inkalla 
en kandidat till en intervju. 
 

 
 
Dessa funktioner är tillgängliga både i kandidatvyn samt i listan över samtliga 
kandidater där du har möjlighet att arbeta med flera kandidater samtidigt. 
 

 
 
När du har valt vilken funktion som du vill arbeta med så kommer du att 
transporteras till den klassiska versionen av EasyCruit där du kan genomföra din 
åtgärd. 
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När du har genomfört din åtgärd så kommer du att transporteras tillbaka till den nya 
kandidathanteringen där ett meddelande visas att din åtgärd har blivit utförd. 
 

 
 
Detta är det första steget när det gäller att lägga till funktioner/åtgärder i den nya 
kandidathanteringen. Självklart är vårt mål att omdesigna samtliga arbetsflöden för 
en smidigare och trevligare upplevelse.  
 
Under tiden som vi arbetar vidare med samtliga arbetsflöden så kände vi att det 
kunde vara trevligt att ge dig tillgång till förbättrade åtgärder redan nu i den nya 
kandidathanteringen. 
 

Snabblista över kandidater 
 
För att göra det enklare för dig att snabbt och effektivt navigera mellan kandidaterna 
så har vi nu infört en snabblista över kandidaterna på vänster sida i den nya 
kandidathanteringen. 
 

 
 
När du öppnar denna så kommer en lista att visas där du ser samtliga kandidater i 
samma sorteringsordning som i den kompletta översiktslistan. 
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Från denna listan så kan du snabbt och enkelt navigera till den kandidat som du vill 
arbeta med utan att behöva att gå tillbaka till den kompletta översiktssidan igen. 
 

 

Icke-binärt könsalternativ 
 
Som en del av våra löpande uppdateringar så introducerade vi en ny funktion som 
automatiskt blev tillgänglig för samtliga kunder.  
 
Visma EasyCruit har nu stöd för ett tredje kön för de kandidater som identifierar sig 
som icke-binära eller som ej önskar att lämna ut denna information. 
Det nya alternativet är tillgängligt både i ansökningsformulären samt i 
karriär-centret. 
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Självklart blir kandidatens val synligt för rekryteraren när denna ser på kandidatens 
profil. 
 

 
 
Profilbilden (Avataren) har även denna blivit uppdaterad i den klassiska versionen av 
Visma EasyCruit. 
 

 
 
Rapporterna i Visma EasyCruit har även justerats för att ta hänsyn till ett tredje kön. 
Detta innebär att de kandidater som väljer det nya alternativet kommer att räknas in 
som en del av kolumnen "Okänd". 
 

 
 

Förbättrad hantering av saknade fält i 
RecruitAnywhere-integrationen 
 
Vi har genomfört några visuella förbättringar när det gäller hur fält visas där 
information saknas i RecruitAnywhere-integrationen (Knollenstein). Detta gör det 
enklare att se var ytterligare information måste anges. 
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Fält som saknar information kommer att markeras med en röd färg vilket gör det 
enklare för en användare att se var och vilken typ av information som saknas. 
 

Ny Visma EasyCruit-partner: Avollon 
 
Vi strävar alltid mot att erbjuda våra kunder de bästa verktygen i deras 
rekryteringsarbete. Vi är väldigt noggranna med att välja nya partners då vi anser att 
dessa ska ge ett mervärde i rekryteringsprocessen. Vi är därför glada för att meddela 
vårt nya partnersamarbete med Avollon. 
 
Avollon - Hire Great Recruiters Faster 

 
Du kan antingen investera i en massa tid, acceptera 
risken att inte hitta rätt rekryterare eller företag, 
förhandla ej optimala villkor och i slutändan anställa 
en felaktig kandidat.  
 
Eller… så kan du samarbeta med experterna på 
Avollon så att du enkelt kan ansluta till tre experter 
inom rekrytering. Allt inom din budget och med en 
kvalitetsgaranti. 
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För mer information, besök: www.avollon.com. Du kan även kontakta din Customer 
Success Manager. 
 
Vi hoppas att vi med detta dokument har gett dig en god insikt i vad vi har arbetat 
med. Vi hoppas att du uppskattar de förbättringar som vi har genomfört.  
 
Då vi närmar oss årets slut så vill vi som arbetar med Visma EasyCruit passa på att 
önska dig en God Jul och ett Gott Nytt År! 
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http://www.avollon.com/

