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VISMA EasyCruit 
personāla atlases
procesa efektivizēšanai
izmanto: 



Integrēts ar:

jūsu mājaslapu



Personalizēts karjeras lapas dizains



● Katru personāla atlasi EasyCruit reģistrē kā 
atsevišķu projektu, kuram var būt vairākas 
iesaistītās puses.

● Vakanču veidošana notiek, izmantojot 
sagataves vai iepriekšējos sludinājumus.

● Personalizēta un korekta komunikācija, 
izmantojot vēstuļu sagataves.

Efektīva atlase, izmantojot sagataves



Ar EasyCruit veidotos sludinājumus iespējams ātri un ērti publicēt 
uzņēmuma mājaslapā, sludinājumu portālos un sociālajos tīklos.

Sludinājuma publicēšana



Kandidāti vakancei var pieteikties izmantojot 
īpašas pieteikumu formas. 

Tās tiek piemērotas uzņēmuma vai zīmola 
vizuālā noformējuma prasībām. 

Ievadītā informācija nonāk EasyCruit sistēmā, 
kurā to var ērti grupēt un apstrādāt.

EasyCruit pieteikšanās formas ir piemērotas 
aizpildīšanai arī no mobilajām ierīcēm.

Kandidātu pieteikšanās



Visi iesūtītie pieteikumi nokļūst 
EasyCruit datu bāzē un tiek 
piesaistīti atlases projektam.

Tos iespējams:

● grupēt un ranžēt;
● nosūtīt izvērtēšanai 

iesaistītajām pusēm;
● pievienot vērtējumus.

Pieteikumu apstrāde



Interviju pierakstus un vērtējumus reģistrē 
EasyCruit sistēmā, saglabājot vērtīgu 
informāciju par kandidātu turpmākai 
sadarbībai.

Intervijas un vērtēšana



Standartizēta komunikācija ar kandidātiem katrā 
atlases procesa solī:

● pieteikuma saņemšanas apstiprinājumi;
● atteikuma vēstules;
● uzaicinājumi testu aizpildei;
● atgādinājuma e-pasts un īsziņa par intervijas 

laiku un vietu.

Kandidātu apziņošana



Atkaišu funcionalitāte nodrošina 
nepieciešamo informāciju atlases 
procesa izvērtēšanai:

● pieteikumu skaits;
● pieteikumu iesūtīšanas 

kanāli;
● pieteikumu iesūtīšanas 

temps;
● kandidātu vērtējumi;
● eksports uz Excel un PDF;
● u.c.

Procesa izvērtēšana



Ieguvumi

Kopīga darba vide
Pieteikumi un vērtējumi 
glabājas vienuviet - tie nepazūd 
un ir visiem ērti pieejami.

Laika ietaupījums
Mazāk laika administratīvu 
darbu veikšanai - sludinājumu 
publicēšanai, pieteikumu 
apstrādei u.c.

Uzlabota reputācija
Laicīga, saprotama un uzņēmuma 
tēlam atbilstoša komunikācija ar 
kandidātiem.

Datu bāze
Visa informācija par kandidātiem 
glabājas strukturētā veidā un to 
iespējams izmantot nākamajiem 
atlases projektiem.



Video pieteikumi
Visma EasyCruit atbalsta video 
pieteikumus kā daļu no 
pieteikuma veidlapas. 

Ļauj atlases procesā pārliecināties 
par kandidātu komunikācijas un 
argumentācijas prasmēm.

Funkcionalitāte pieejama par 
papildu samaksu.



Integrācija ar Broadbean risinājumu
Lai palielinātu Visma EasyCruit 
sludinājumu kanālu skaitu, sistēmu 
iespējams integrēt ar Broadbean. 

Broadbean ir sludinājumu kanālu 
apkopotājs, kas darbojas kā "tilts" starp 
Visma EasyCruit un sludinājumu 
kanāliem, ko Broadbean atbalsta.

Integrācija pieejama par papildu samaksu.



“

”

Izmantojot personāla atlases rīku EasyCruit, process ir kļuvis nesalīdzināmi 
efektīvāks - gan amatu konkursu izsludināšana, gan pretendentu pieteikumu 
apstrāde. Īpašs prieks, ka esam "tikuši vaļā" no apjomīgajiem papīru kalniem, 

kas tika apstrādāti un uzkrāti katrā personāla atlases projektā iepriekš! 
Tieslietu ministrija kā pirmā valsts pārvaldes iestāde, kura šo rīku pielieto, 

rekomendē to ieviest arī citiem!

A. Auzāne
Tieslietu Ministrijas, Personālvadības departamenta direktore



Interesē Visma 
EasyCruit vai 
kāds no papildu 
moduļiem?
Sazinieties ar mums, zvanot 
vai rakstot e-pastu!

SIA Visma Enterprise
Sporta iela 11, Rīga

+371 27856256

bruno.corns@visma.com

Bruno Rejs Corns
Visma HRM Produktu mārketinga vadītājs


