Nowa odsłona
systemu

Użytkownik
na pierwszym miejscu
Prezentujemy w nowej odsłonie system ATS AppManager. Elastyczne i łatwe w obsłudze
narzędzie do prowadzenia rekrutacji online.
Satysfakcja użytkownika jest dla nas priorytetem,
dlatego w wyniku wielomiesięcznej, wytężonej
pracy naszego zespołu AppManager zyskał
całkowicie odmieniony wygląd - lekki i przejrzysty,
zgodny z najnowszymi trendami w projektowaniu
aplikacji internetowych, oraz szereg dodatkowych
funkcjonalności.
Pragnąc dostarczyć jeszcze większą wartość
naszym klientom, zaprojektowaliśmy od podstaw

analiza

nowoczesny, przyjazny user interface (UI), który
jest rezultatem wielu miesięcy badań i analiz
zachowań użytkowników oraz współpracy
z ekspertami z zakresu user experience (UX).
Ponadto przy tworzeniu nowej wersji
AppManagera wykorzystaliśmy zaawansowane
technologie, takie jak React, Redux, Elasticsearch.
Dzięki temu zwiększyliśmy również wydajność
systemu i prawie całkowicie wyeliminowaliśmy
potrzebę przeładowywania strony. Teraz
użytkownicy mogą pracować w aplikacji jeszcze
szybciej i sprawniej niż dotychczas.
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Nasz proces
ponad 1000
godzin prac

W pracach nad AppManagerem 3.0 skupiliśmy się
na dostarczaniu jak największej wartości na
każdym etapie projektu.
Rozpoczęliśmy od analizy zachowania
dotychczasowych użytkowników systemu,
następnie przeprowadziliśmy z nimi konsultacje
dotyczące ich potrzeb. W kolejnych fazach
pracowaliśmy nad poprawą doświadczeń
użytkowników oraz całkowicie nowym, świeżym
interfejsem aplikacji.
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Lepszy design

Baza
kandydatów
Centrum dowodzenia każdej rekrutacji

Nowy wymiar
doświadczeń użytkownika
Baza kandydatów zyskała
połączenie z wyszukiwarką.
Teraz z jednym miejscu można
zarówno ﬁltrować, jak i
wyszukiwać proﬁle kandydatów,
pliki CV, notatki oraz inne dane
zebrane w poszczególnych
kolumnach.
Uprościliśmy i ujednoliciliśmy
zarządzanie kolumnami, które do
tej pory znacznie różniło się w
zależności od modułu aplikacji, co
komplikowało pracę
użytkownikowi. Teraz ma on
możliwość dostosowywania
widoku kolumn bezpośrednio nad
tabelą.

Pierwsza kolumna z danymi kontaktowymi kandydata oraz funkcją Akcje została
zablokowana, dzięki czemu użytkownik może szybciej wyszukać potrzebne mu
informacje w tabeli i nie pomyli kandydata, którego one dotyczą.
Wyeliminowaliśmy też potrzebę przewijania z powrotem całej tabeli
horyzontalnie, aby powrócić do Akcji.

Filtrowanie
Filtrowanie kandydatów przenieśliśmy
na lewą stronę ekranu.
Przebudowaliśmy je w taki sposób,
żeby nie zajmowało, jak dotychczas,
większości ekranu, co utrudniało
komfortową pracę z ﬁltrami.
Dzięki temu łatwiej można ﬁltrować
dane i jednocześnie przeglądać wyniki.
Ponadto ﬁltry można teraz zapisywać
i przypinać pod wyszukiwarką.

Wyszukiwarka
Aby zapewnić użytkownikowi maksymalną efektywność w pracy
z wyszukiwarką, wzbogaciliśmy ją o wyszukiwanie w plikach CV,
a także notatkach i kolumnach niewidocznych na domyślnym widoku.
Tak jak dotychczas, można w niej korzystać z funkcji boolean search.

Szczegóły kandydata
oraz podgląd CV
Najważniejsze informacje zawsze na widoku

Nowy wymiar doświadczeń użytkownika
W oparciu o informacje zwrotne zebrane od użytkowników na temat tego, co jest dla nich najważniejsze,
stworzyliśmy zupełnie odmieniony widok szczegółów kandydata.
Zadbaliśmy, aby widok szczegółów kandydata był niezwykle przejrzysty, a zarazem zawierał wszystkie
niezbędne dla rekrutera dane.
Poprzednia wersja systemu w wielu miejscach duplikowała informacje o kandydacie w poszczególnych zakładkach
oraz na widoku głównym, co zaburzało czytelność i wprowadzało niepotrzebny chaos.

Dodatkowe pola
systemowe
Ulepszony widok szczegółów kandydata zawiera
również nowe pola systemowe, takie jak:
• Wynagrodzenie,
• Dostępność,
• Rodzaj umowy.
W wyniku badania potrzeb użytkowników,
postanowiliśmy wyeksponować właśnie te
informacje. Analiza wykazała, że są to główne
czynniki, które mają wpływ na wzięcie kandydata
pod uwagę w dalszych etapach rekrutacji.
Dodaliśmy również informację
o znajomości języków obcych, która już wcześniej
znajdowała się w systemie. Teraz na górze strony
będą prezentowane zawsze najbardziej przydatne
informacje o kandydacie.

Dynamiczna zmiana projektów
i statusów
Z prawej strony ekranu w bardzo prosty sposób
można przełączyć projekt, jeżeli informacje
kandydata są przypisane do kilku projektów
jednocześnie. Również za pomocą jednego
kliknięcia można w tej samej sekcji zmienić status
na kolejny etap w procesie rekrutacji.

Uproszczona nawigacja
Zintegrowana tablica
Dotychczasowa historia kandydata, w najnowszej
wersji systemu, stała się jego tablicą.
Wszystkie najważniejsze akcje związane
z kandydatem zostały udostępnione w postaci osi
czasu, gdzie na samej górze prezentowane są
najnowsze działania.

Pracując na szczegółach kandydata, użytkownik
nadal ma możliwość przełączania się pomiędzy
kandydatami, korzystając ze strzałek.
Strzałka Powrót cofnie go do ostatniego,
przeglądanego miejsca w systemie, a niej jak
wcześniej do samego początku, np. listy
kandydatów.

Notatki oraz
historia notatek
Wszystkie komentarze i pliki zawsze pod ręką

Nowy wymiar doświadczeń użytkownika
Zmieniliśmy widok tworzenia notatek i wzbogaciliśmy
go o szybki podgląd historii notatek.
Przeprojektowalismy formularz tworzenia notatki
oraz dodaliśmy opcję podglądu historii notatek
z jednego miejsca.
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