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Startsidan förändras 
 
Den första versionen av den nya startsidan lanserades för ett tag sedan. Ett antal 
justeringar kommer nu att genomföras för den nya startsidan, dessa justeringar är 
baserade på feedback som vi har tagit emot från våra kunder. Listan över tillgängliga 
projekt samt kalendern har blivit justerade enligt våra kunders önskemål. 
Justeringarna som har genomförts kommer att lanseras i olika faser.  
 
Vi ber dig därför att läsa detta dokument så du känner dig bekväm med de 
justeringar/förändringar som kommer att genomföras. Vi ber dig även att studera de 
olika lanseringsfaserna så att du kan informera dina användare samt justera 
eventuell intern/kundspecifik dokumentation som har blivit skapat av er.  
 

De olika lanseringsfaserna 
 
För att säkerställa en smidig lanseringsprocess och ge dig som kund tid att förbereda 
er så har vi skapat en lanseringsfas för de justeringar/förändringar som kommer att 
ske för den nya startsidan.  
 
Fas 1 - lanseras +/- 26 augusti 2020 
Omdirigering till den nya startsidan för de användare som önskar att använda denna 
kommer fortsatt att finnas. 

 
 
Vi kommer att genomföra några tekniska justeringar samt lägga till några visuella 
förändringar. I nästa kapitel kan du läsa mer om dessa förändringar.  
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Fas 2 - lanseras +/- 16 september 2020 
Samtliga användare kommer per automatik att omdirigeras till den nya startsidan. 
Det kommer dock fortfarande att finnas en möjlighet att gå tillbaka till den 
klassiska/gamla startsidan.  
 

 
 
Fas 3 - lanseras +/- 31 oktober 2020 
Samtliga användare kommer per automatik att omdirigeras till den nya startsidan. 
Den klassiska/gamla startsidan kommer att bli permanent borttagen.  
 

 
 
I samband med fas 2 ovan så kommer ett informationsmeddelande att visas på den 
nya startsidan. Syftet med detta meddelande är för att förbereda samtliga 
användare för de kommande förändringarna. Flera kunder skapar sin egna 
dokumentation och vi vill därför ge dig tillräckligt med tid för att kunna uppdatera 
denna information. Vi vill dessutom ge dig tillräckligt med tid för att kunna informera 
dina användare.  
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Justeringar/förändringar som har genomförts för 
den nya startsidan 
 
Mina projekt 
Listan över tillgängliga projekt kommer nu att visa upp till 10 projekt. I tillägg till detta 
så kommer du nu även att ha en möjlighet att växla mellan aktiva och upphörda 
projekt.  
 

 
 
Listan över tillgängliga projekt kommer nu att prioritera de projekt som du är 
ansvarig för. Om listan innehåller mindre än 10 projekt så kommer projekt som 
andra användare ansvarar för även att visas (detta gäller dock endast om du har 
tillgång till andra projekt än dina egna). Precis som tidigare så kommer du åt 
samtliga projekt genom att gå till sidan “Rekryteringsöversikt”. Slutligen så sorteras 
respektive projekt enligt projektets publiceringsperiod istället för som tidigare enligt 
det projekt som senast hade någon aktivitet. 
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Mina intervjuer 
Det blir nu enklare att skilja på dina egna bokade intervjuer samt dina kollegors 
bokade intervjuer i kalendern.  
 

 
Kalendern innehåller även förbättringar när det gäller navigeringen vilket innebär att 
du inte behöver att spendera så mycket tid på att klicka fram och tillbaka för att 
komma till korrekt datum.  

 
 
Justeringarna som genomförs är baserade på våra kunders feedback, vi hoppas 
därför att ni uppskattar de justeringar som nu genomförs. Om du har ytterligare 
kommentarer eller feedback så ber vi dig att använda feedback-formuläret som finns 
överst i menyraden. 
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