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VISMA EasyCruit 
personalo atrankos 
procesui efektyvinti 
naudoja:



Integruota su:

- Jūsų svetaine



Personalizuotas karjeros puslapio 
dizainas



● Kiekvieną personalo atranką EasyCruit 
registruoja kaip atskirą projektą, į kurį galima 
įtraukti keletą šalių.

● Pozicijos sukuriamos naudojant ruošinius ar 
ankstesnius skelbimus.

● Personalizuota ir tiksli komunikacija naudojant 
laiškų ruošinius.

Efektyvi atranka naudojant ruošinius



EasyCruit sukurtus skelbimus galima greitai ir patogiai publikuoti įmonės 
svetainėje, skelbimų portaluose ir socialiniuose tinkluose.

Skelbimo publikavimas



Kandidatai į poziciją gali pretenduoti 
naudodami specialias paraiškų formas.

Jos pritaikomos prie įmonės ar prekės ženklo 
dizaino reikalavimų.

Įvesta informacija nukeliauja į EasyCruit 
sistemą, kurioje ją galima lengvai grupuoti ir 
apdoroti.

EasyCruit paraiškų formos pritaikytos 
užpildyti ir mobiliuosiuose įrenginiuose.

Kandidatų paraiškos



Visos paraiškos patenka į 
EasyCruit duomenų bazę ir yra 
pridedamos prie atrankos 
projekto.

Paraiškas galima:

● grupuoti ir reitinguoti;
● nusiųsti įvertinti susijusiems 

asmenims;
● įvertinti.

Paraiškų apdorojimas



Interviu įrašai ir vertinimai yra saugomi 
EasyCruit sistemoje. Ši vertinga informacija 
apie kandidatą gali praversti tolesniam 
bendradarbiavimui.

Interviu ir vertinimas



Automatizuota komunikacija su kandidatais 
kiekviename atrankos proceso žingsnyje:

● paraiškos gavimo patvirtinimai;
● atmetimo laiškai;
● kvietimai pildyti testus;
● priminimo e. laiškai ir trumpoji žinutė apie 

interviu laiką ir vietą.

Kandidatų informavimas



Ataskaitų funkcija užtikrina 
būtinos informacijos gavimą 
atrankos procesui įvertinti:

● paraiškų skaičius;
● paraiškų siuntimo kanalai;
● kiek paraiškų gavote per 

nustatytą laikotarpį;
● kandidatų vertinimai;
● eksportuoti į Excel ir PDF
● ir kt.

Proceso įvertinimas



Pasiekimai

Bendra darbo aplinka
Paraiškos ir vertinimai saugomi 
vienoje vietoje – jie nedingsta ir yra 
visiems patogiai prieinami.

Laiko taupymas
Mažiau laiko administraciniams 
darbams atlikti – skelbimams 
publikuoti, paraiškoms apdoroti 
ir kt.

Pagerinta reputacija
Greita, suprantama ir įmonės įvaizdį 
atitinkanti komunikacija su 
kandidatais.

Duomenų bazė
Visa informacija apie kandidatus 
tvarkingai išsaugoma ir ją galima 
naudoti kitiems atrankos 
projektams.



Vaizdo paraiškos
Visma EasyCruit palaiko vaizdo 
paraiškas kaip bendros paraiškos 
formos dalį.

Vaizdo paraiškos leidžia atrankos 
metu patikrinti kaip kandidatai 
dėsto mintis ir komunikuoja.

Funkcionalumas prieinamas už 
papildomą mokestį.



Integracija su Broadbean sprendimu
Norint padidinti Visma EasyCruit 
skelbimų kanalų skaičių, į sistemą galima 
įdiegti Broadbean.

Broadbean yra skelbimų kanalų 
apibendrinimas, veikiantis kaip tiltas tarp 
Visma EasyCruit ir skelbimų kanalų, 
palaikomų Broadbean.

Integracija prieinama už papildomą 
mokestį.



Sudomino 
Visma EasyCruit ar 
kuris nors papildomas 
modulis?
Susisiekite su mumis 
telefonu ar e. paštu!

SIA Visma Enterprise
Sporta g. 11, Ryga

+371 27856256

bruno.corns@visma.com

Bruno Rejs Corns
Visma HRM Produktų rinkodaros vadovas


