
Коробкове чи хмарне р �шення.

Рос �йськомовний серв �с.

Наявн �сть англ �йсько ї  та  �нших мов.

Необмежена  базу  ваканс �й.

Необмежена  база  резюме,  кандидат �в.

Масовий �мпорт та  експорт резюме.

Інтеграц �я �з  джоб-сайтами:  ***.

Інтеграц �я з  поштою та

автозавантаження резюме в  базу.

Інтеграц �я з  LinkedIn .

Публ �кац �я ваканс �й у  соц �альних мережах.

Налаштовн �  етапи рекрутингу.

Наявн �сть зв �т �в та  блоку анал �тики.

Шаблони лист �в,  що налаштовуються.

Наявн �сть дашборду.

Розпод �л ваканс �й м �ж рекрутерами.

Планування та  обл �к терм �н �в закриття

ваканс � ї .

Планування под �й по ваканс � ї .
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Чек-лист автоматизац � ї  рекрутингу
[вимоги до ATS-системи]

Збережіть для подальшого використання в роботі



Сорсинг кандидат �в за  заздалег �дь

визначеними питаннями.

Реєстрац �я в �дгук �в кандидат �в.

Об 'єднання даних про кандидата  (ран �ше

вважалися р �зними).

Отримання нагадувань про майбутн �  под � ї
(дзв �нки,  сп �вбес �ди,  �н.) .

Доступ кл �єнт �в (за  потребою).

Розумний пошук у  LinkedIn .

Синхрон �зац �я з  Google-календарем.

Под �л ваканс �й за  складн �стю та

пр �оритетн �стю.

Пропозиц � ї  кандидатам ( JobOffer ) .

Інтеграц �я �з  корпоративним сайтом.

Можлив �сть оц �нки кандидат �в.

Можлив �сть обл �ку та  контролю KPI

рекрутера .

Масов �  поштов �  розсилки для виб �рки

кандидат �в.

Chrome  плаг �н.

Можлив �сть додавати кандидат �в з  GitHub ,

StackOverf low  та  �н.
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Можлив �сть обмеженого доступу для

сп �вроб �тник �в наймаючих п �дрозд �л �в

(введення результат �в сп �вбес �ди,  сп �льне

прийняття р �шень щодо кандидат �в,  �н.) .

Можлив �сть завантажувати в систему �нш �
файли по кандидату,  кр �м резюме

(сертиф �кати,  рекомендац �йн �  листи,  �н.)

Можлив �сть залишати коментар �  та

зам �тки щодо кандидата ,  вести рейтинг.

Можлив �сть �нтегрувати серв �с  �з

сторонн �ми р �шеннями (чат-боти,

корпоративний портал,  �н.)

Дизайн,  комфорт для користувача

Ц �на  р �шення на  потр �бну к �льк �сть

користувач �в на  р �к.

Це,  зв �сно,    далеко ще не повний перел �к вимог до функц �оналу

ATS-системи,  тому як  вимоги кожно ї  компан � ї  є  �ндив �дуальними.

Однак цей чек-лист допоможе вам сформувати основн �  вимоги,

як �  ви  можете розширити на  св �й розсуд.
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