
 

Hei! 

EasyCruit vil bli oppdatert til versjon 15.3 tirsdag den 24. mars 2015 klokken 17:30 norsk tid.  

Arbeidet forventes å ta ca. to timer. I denne perioden kan EasyCruit være utilgjengelig. Vi beklager for 
ulempene dette kan medføre for deg og din organisasjon. 

Denne versjonen av EasyCruit inneholder følgende: 
 

Feature Tilgjengelighet 

Mulighet for kunder til å se hvilke ekstrafunksjoner som er 
aktivert eller ikke.  

 Lett å se hvilke funksjoner dere har tilgang til. 

 Se hvilke andre funksjoner som er tilgjengelig og 
hva de gjør. 

Tilgjengelig for alle administratorer i EaysyCruit. Du finner den 
under Innstillinger > Bedriftsinformasjon > Min EasyCruit. 

 

Guidet omvisning for nye brukere 

 Hjelper nye brukere å forstå hvordan man navigerer 
rundt på EasyCruit. 

 Administratorer sparer tid i opplæringen av nye 
brukere. 

 Linker til videoer med fremgangsmåter. 

Guidet omvisning vil bli tilgjengelig for alle brukere når vi 
lanserer den nye EasyCruit Customer Success-portalen i april. 

 

Online prøvekonto Potensielle kunder vil kunne opprette en online prøvekonto. 

 

Bug Sak Beskrivelse Løsning 

EC-367 281778 Feil utseende på Radiobuttons og flervalgs dropdownmenyer i det 

responsive søknadsskjemaet. 

Løst 

EC-432 287459 Søk med LinkedIn på en intern side videresender tilbake til den 

eksterne siden. 

Løst 

EC-409  Mulig å søke via sosiale media profiler uten å akseptere 

personverngarantien. 

Løst 

EC-397 287157 Nederlandsk språk vises ikke for søk med LinkedIn. Løst 

EC-395 284677 Finn.no problem med ett av bransjevalgene. Løst 

EC-405 288945 En rekrutterer kunne få tilgang til responsmail under opprettelsen av 

prosjekt uten tilgang. 

Løst 



Bug Sak Beskrivelse Løsning 

EC-454  Cut-e testrapporter bare tilgjengelig på norsk eller engelsk. 

 

Rapporter og testsenter nå 

også tilgjengelig på svensk, 

dansk og finsk. 

 
Om du skulle lure på noe rundt denne oppdateringen, ta gjerne kontakt EasyCruit Customer Success Teamet. 

Kontaktinformasjon finner du her. 

Visste du?  

 EasyCruit har støtte for Portable CV, som gjør det lettere for kandidater å søke på jobber. 

 Hvis du skal lage et lignende prosjekt i fremtiden, er det mulig å spare tid ved å bruke et avsluttet 

prosjekt om igjen. 

Vårt Customer Success team kan aktivere disse funksjonene for deg, og vise hvordan de brukes.  

Med vennlig hilsen, 

EasyCruit Customer Success Teamet 
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