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Hva har vi jobbet med? 2019 oppsummert 
 
Nå som 2019 går mot slutten, er det godt å se tilbake og se hva vi har oppnådd i år. 
Her er 2019 oppsummert. 
 
Vi lanserte funksjonen for videosøknader. Integrasjonen med Enterprise HRM for 
Norge ble realisert. Vi lanserte en intern pilot for den nye kandidatbehandlingen. Vi 
gjennomførte penetrasjonstester for å finne og fikse mulige systemsårbarheter. 
Integrasjonen med Selfservice ble utvidet i Nederland. Vi lanserte Help Centre 
(brukerstøtte). Vi la til Jobtip som en ny partner. Den nye kandidatbehandlingen ble 
lansert og gjort tilgjengelig for alle klienter, inkludert en tilbakemeldingsknapp. 
Supportsteamet vårt fikk en svært høy tNPS-poengsum på hele 9,7. 
 
Visma EasyCruit sitt utviklingsteam jobber hardt for å gjøre EasyCruit bedre hver dag. 
Vi har utformet dette dokumentet for å gi deg bedre innsikt i hva vi jobber med for 
tiden. Alt i fra løsning for en spesifikk support-sak eller funksjonelle forbedringer. 
 
Vi jobber på en slik måte at i stedet for å distribuere løsningene gjennom en satt 
lanseringsplan, distribuerer vi heller løsningene når de er klare. Vi kaller dette 
kontinuerlig lansering, og er den raskeste løsningen for å løse dine support-saker og 
gjøre forbedringer. 
 

Brukerstøtte tilgjengelig på flere språk 
 

Vi er glade for å annonsere at brukerstøtten / 
Help Centre i Visma EasyCruit har blitt 
oppdatert for å gjøre det enda mer nyttig i ditt 
daglige arbeid i systemet. Det første du 
kanskje legger merke til er at vi har lagt til 
språkstøtte for de mest brukte språkene. 
Språkene som støttes for øyeblikket er: 

● Dansk 
● Nederlandsk 
● Engelsk 
● Finsk 
● Norsk 
● Latvisk 
● Svensk 
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Så lenge du logger deg på systemet på 
et av disse språkene, vil brukerstøtten 
automatisk vises på det språket. 

Du vil nå også kunne sette artikler som 
favoritter ved å klikke på stjerneikonet 
øverst til høyre i artikkelen. 
 
Dette lar deg raskt komme tilbake til 
artiklene du synes er mest nyttige ved å 
klikke på favorittikonet i menyen. 
 
 

Vi har endelig lagt til støtte for varslinger også. Dette vil 
gjøre det lettere for oss å holde deg oppdatert med 
viktig informasjon. 
 
Hver gang vi har noe viktig å fortelle deg, vil du legge 
merke til en rød boble ved siden av 
Hjelpesenter-ikonet. 
 
Bare klikk på ikonet for å finne mer informasjon! 
 
 

Ny evaluering tilgjengelig i klassiske EasyCruit 
Klassiske EasyCruit støtter nå også evaluering av kandidatene dine, i stedet for å 
bare kunne se det. Akkurat som i den nye kandidatbehandlingen, vil du kunne 
evaluere og re-evaluere søknaden din fra applikasjonen. Informasjonen deles slik at 
enhver oppdatering i begge versjonene vil gjenspeiles i den andre. 
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Første funksjoner tilgjengelig i ny 
kandidatbehandling 
 
Den nye kandidatbehandlingen vil få ny tilleggsfunksjonalitet da vi legger til mulighet 
for å sende e-post, avvise eller planlegge et intervju med en kandidat. 
 

 
Disse alternativene vil også være tilgjengelige i søknadsbehandlingen i tillegg til i 
listen for å lette håndtere kandidatene i bulker. 
 

 
 
Hvis du velger et av alternativene vil du komme tilbake til originale EasyCruit der du 
kan fullføre det. 
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Når du har utført handlingen din, vil du bli ført tilbake til den nye 
søknadsbehandlingen med en bekreftelse som viser at handlingen var vellykket. 
 

 
 
Dette er bare det første trinnet i å forbedre den nye søknadsbehandlingen med 
funksjonalitet. Målet vårt er selvfølgelig å redesigne all arbeidsflyt og skape en mer 
sømløs og morsom opplevelse. 
 
For å sikre at du allerede kan dra nytte av den forbedrede søkeroversikten, syntes vi 
at det ville være en god idé å sikre at du kan utføre de vanligste handlingene der 
akkurat nå, mens vi jobber med å forbedre dem. 
 
 

Hurtigvisning av søkere 
For å hjelpe deg med å navigere mellom kandidatene mer effektivt har vi inkludert 
en hurtigliste over søkere på venstre side i nye kandidatbehandlingen. 
 

 
 
Ved å åpne denne vil du se en oversikt over alle søkerne i samme rekkefølge du valgt 
i den fullstendige oversikten. 
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Du kan deretter raskt navigere til søkeren du behøver uten å måtte gå tilbake til den 
fullstendige oversikten igjen. 
 

 
 

Ikke-binær alternativ for kjønn 
Som en del av våre kontinuerlige oppdateringer introduserte vi automatisk en ny 
funksjon for alle våre kunder. 
 
Visma EasyCruit vil nå støtte et tredje kjønnsalternativ for kandidater som 
identifiserer seg som ikke-binære eller ikke ønsker å dele denne informasjonen. Det 
nye alternativet vil bli oppført i søknadsskjemaene og i karrieresenteret. 
 

 
Utvalget vil selvfølgelig være synlig på kandidatprofilen til rekrutterer. 
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I det klassiske EasyCruit har også profilbildet blitt oppdatert. 
 

 
 
Rapporter i EasyCruit er også endret for å ta hensyn til dette. Dette betyr at 
kandidater som velger det nye alternativet vil bli regnet som en del av kolonnen 
"Ukjent". 
 

 
 

   

8 
 



 

Forbedret håndtering av manglende felt i 
RecruitAnywhere-integrasjon 
 
Vi har gjort noen visuelle forbedringer av hvordan manglende oppføringer av felt 
vises i RecruitAnywhere-integrasjonen (Knollenstein). Dette vil gjøre det lettere å se 
hvor ytterligere informasjon må leveres. 
 

 
 
Felt som mangler en oppføring blir uthevet i rødt, slik at brukeren raskt kan se hva 
som mangler på siden. 
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Ny EasyCruit-partner: Avollon 
 
Vi forsøker alltid å tilby kundene våre de beste verktøyene for å bruke i 
rekrutteringsprosessen sin. Det er mange aktører som fokuserer på et bestemt 
område innen rekruttering. Når det gjelder å valg av nye partnere er vi svært nøye 
med at aktørene virkelig skaper verdi for rekrutteringsprosessen. Vi er glade for å 
kunngjøre et nytt partnerskap med Avollon. 
 
Avollon - Ansett gode rekrutterere raskere 

 
Du kan enten investere mye tid, akseptere risikoen for 
å ikke finne de rette rekruttererne og firmaene, 
forhandle om suboptimale vilkår og til slutt ansette 
feil rekrutterere og kandidater. 
 
Eller... du kan slå deg sammen med eksperter fra 
Avollon som sourcer hele markedet, slik at du enkelt 
kan komme i kontakt med tre eksperter innen 
rekruttering - innenfor budsjettet ditt og med en 
kvalitetsgaranti. 
 

Mer informasjon: www.avollon.com eller kontakt din Customer Success Manager. 
 
Vi håper du sitter igjen med innsikt i hva vi jobber med, og at du er fornøyd med 
forbedringene vi har gjort. 
 
Nå som juleferien nærmer seg med stormskritt ønsker vi fra EasyCruit-familien å 
benytte anledningen til å ønske deg og dine kjære en riktig god jul og et godt nytt år. 
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