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De totale beveiliging van je systeem wordt bepaald door de zwakste schakel. Je 

werkt in een recruitmentsysteem met privacy-gevoelige gegevens. Daar moet 

je zuinig op zijn. Vooral de inloggegevens van kandidaten en gebruikers zijn 

voor hackers interessant. Heel veel mensen gebruiken namelijk overal hetzelfde 

wachtwoord voor. Daarom is het belangrijk om te kijken of het loginscherm niet 

gehackt kan worden. Wat ook belangrijk is, is of je data veilig verstuurd wordt. Het 

ATS en je werken-bij site lopen als het goed is dan ook over https.

Wil je weten of het recruitmentsysteem dat je gebruikt echt veilig is? Test het! Op 

https://www.ssllabs.com/ssltest kan je de server van je leverancier en je werken-bij 

site snel testen door het webadres in te vullen.

Hireserve ATS scoort de 

hoogst mogelijke cijfers 

als het om veiligheid gaat. 

We doorstaan alle tests 

ruimschoots!

1.
Beveiligd op het hoogste niveau

https://www.ssllabs.com/ssltest


Hoe vaak gebeurt het dat een recruiter twee zoekwoorden intypt, geen goed 

cv vindt en er dan maar vanuit gaat dat de juiste kandidaat er dus niet in zit? Of 

dat er helemaal niet gezocht wordt in de database, maar er meteen een nieuwe 

vacature wordt geplaatst? Eigenlijk zonde, want wie weet wat voor nutttige 

informatie en passende profielen je allemaal al in je bezit hebt? Het zou het toch 

fijn zijn als je tips krijgt wie er bij die nieuwe vacature zou kunnen passen?

Hireserve ATS heeft een match-module die de recruiter helpt om het verborgen 

talent uit de kandidatendatabase naar boven te halen. Via cv parsing of uit het 

LinkedIn profiel wordt informatie gehaald over opleidingen, werkervaring en skills. 

De slimme match-technologie kijkt verder dan de letterlijke zoekwoorden die 

je intypt en laat je zien welke kandidaten goed en welke kandidaten het beste 

matchen met jouw vraag! Dat is nog eens meedenken!

Lees verder op onze website »
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Slimme matching technologie

http://hireserve.nl/recruitment-software/applicant-tracking-systeem/kandidaten-matchen/


Een paar jaar geleden werd recruitmentsoftware vooral door recruiters en HR-

personeel gebruikt. Zij kregen gebruikerstraining en een handleiding om aan de 

slag te gaan. Tegenwoordig wordt de applicatie niet alleen maar door recruiters 

gebruikt. Steeds vaker hebben managers toegang tot het systeem en dat stelt 

nieuwe eisen aan de applicatie.

Wij hebben klanten waar de applicatie letterlijk door duizenden managers 

wordt gebruikt. Dit betekent dat er een fysiek probleem is om training te 

geven. In Hireserve ATS ziet de manager  / vacaturehouder alleen dat wat hij 

moet zien. Zo werken managers met een kort manager-menu waardoor de 

navigatie overzichtelijk blijft. In Hireserve ATS worden alle lijsten met kandidaat- en 

vacaturegegevens weergegeven in lijsten die een beetje werken zoals Excel: je 

kunt zelf filteren, sorteren en kolommen toevoegen bijvoorbeeld.

Lees verder op onze website »

3.
Intuïtieve techniek

http://hireserve.nl/recruitment-software/applicant-tracking-systeem/


De nieuwste versie van Hireserve ATS is geoptimaliseerd voor gebruik op de meest 

bekende tablets. Dat vraagt om een totaal andere navigatie natuurlijk, maar we 

zijn erin geslaagd om een backoffice neer te zetten dat er zowel op pc’s als op 

tablets goed uitziet en eenvoudig is in gebruik.

In veel organisaties is het nog de gewoonte om cv’s voor een interview uit te 

printen en mee te nemen naar het gesprek. Vanaf nu neem je dus gewoon je 

tablet mee…

4.
ATS ook beschikbaar via tablet en mobiel



Sociale media zijn niet meer weg te denken uit de wijze waarop mensen naar 

werk zoeken. Naast het delen van persoonlijke berichten en nieuws, gebruiken 

veel mensen o.a. LinkedIn, Facebook en Twitter om een baan te vinden of om 

zich op de arbeidsmarkt te oriënteren. Als werkgever moet je daarom zichtbaar 

zijn op sociale media.

Hireserve ATS helpt je met social media recruitment. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen 

voor het versturen van automatische jobtweets op het moment dat je een 

nieuwe vacature in het systeem zet. Het is ook handig om share of like-buttons 

op je werken-bij site te plaatsen. En heb je een bedrijfspagina op Facebook? 

Gebruik dan onze Facebook-fanpage app om ook via dat kanaal sollicitaties te 

ontvangen.

Lees verder op onze website »

5.
Social media

http://hireserve.nl/recruitment-software/social-media-recruitment/


Bied je een goede sollicitatie-ervaring aan kandidaten, dan sta je bij wijze 

van spreken al met 1-0 voor. Want ook al lijkt het een open deur, het is geen 

vanzelfsprekendheid. Zo moeten kandidaten zich op sommige sites eerst 

registreren voordat ze kunnen solliciteren, is de knop waarmee je je sollicitatie 

kunt verzenden soms nauwelijks te vinden en kan het solliciteren niet via mobiel of 

tablet.

Gebruik je Hireserve ATS dan kan een kandidaat solliciteren via cv upload, met 

LinkedIn of door een formulier in te vullen. Onze solliciteerknop werkt ook op 

mobiel en tablets. Alle informatie uit het LinkedIn profiel, Facebook profiel of uit 

het cv, wordt teruggebracht naar het formulier. De kandidaat hoeft alleen de 

gegevens te controleren en eventueel aan te vullen. Het formulier hoeft niet 

voor alle vacatures hetzelfde te zijn. Moet je veel vragen stellen? Dan kan je ook  

starten met een kort formulier waarin je alleen de vragen stelt die voor de eerste 

selectie nodig zijn. De aanvullende vragen komen dan later in het proces.

Zo houden we solliciteren simpel en snel. Het grote voordeel voor de recruiters en 

hiring managers is dat zij altijd complete en uniforme sollicitaties ontvangen.

Lees verder op onze website »

6.
Simpel en snel solliciteren

http://hireserve.nl/recruitment-software/social-media-recruitment/sollicitatieknop/


Mobiel solliciteren is een beetje een misleidende term. Solliciteren via een tablet 

valt er namelijk ook onder. Bijna 40% van het verkeer naar een werken-bij site is 

“mobiel”.

De mobiele toegankelijkheid van recruitmentsites is nog niet geweldig in 

Nederland. Onder andere uit het rapport van Digitaal Werven 2015 blijkt dat je 

bij minder dan de helft van de werken-bij sites een vacature goed op mobiel kan 

bekijken. En slechts 18% past het sollicitatie-proces aan aan het feit dat je mobiel 

bezig bent als kandidaat. Vreemd eigenlijk, want – ga jezelf maar na – je gaat er 

toch eigenlijk vanuit dat alles mobiel kan? Waarom wel je boodschappen doen, 

parkeergeld betalen, filmpjes kijken en de airco aanzetten, maar solliciteren niet?

Hireserve ATS | Mobile maakt de werken-bij site geschikt voor mobiele telefoons 

en tablets. Snel, overzichtelijk en in de gewenste look & feel. Zo bied je maximale 

service aan potentiële kandidaten. En onze software zorgt ervoor dat je als 

recruiter altijd complete informatie ontvangt, via welk kanaal of device ook 

gesolliciteerd wordt.

Lees verder op onze website »

7.
Mobiel solliciteren

http://hireserve.nl/recruitment-software/mobiel-solliciteren/


Onze oplossing kent geen grenzen. Samenwerken met partners en het bouwen 

van integraties met andere systemen verrijkt onze recruitment software en 

verhoogt het gebruikersgemak.

We bieden koppelingen met onder andere test- / assessmentsbureaus, met 

videointerview tools, jobboards en jobposters, maar ook met HR-systemen 

zoals Unit4 Business World, RAET Youforce, SAP, Oracle Peoplesoft en ADP om zo 

SingleSign-On oplossingen te bieden en toegangsbeheer te regelen. Voor elk van 

de koppelingen geldt dat we ook hier oog hebben voor de beveiliging. Het heeft 

weinig zin als je recruitment software veilig is, maar alle gegevens van kandidaten 

bijvoorbeeld via video interviews op straat komen te liggen…

Lees verder op onze website »

8.
Koppelen met ‘best of breed’

http://hireserve.nl/koppelingen-met-andere-systemen/


De integratie van het ATS in de werken-bij site is vaak een lastig vraagstuk. Wij 

ontwerpen en ontwikkelen onder andere werken-bij sites die bijgehouden kunnen 

worden via Hireserve ATS. 

Deze inplementatie is vaak minder wenselijk en relatief duur als de werken-bij 

site integraal onderdeel is van de bedrijfswebsite. Beheer vanuit het content 

management systeem  - het cms – is steeds vaker een eis. Dit betekent dat er 

een interface gebouwd moet worden tussen het cms en het ATS. Hireserve levert 

standaards feeds in gangbare formaten (JSON, XML, RSS).

Is je bedrijfssite gebouwd in Wordpress? Dan kan het nog eenvoudiger. Onze 

Wordpress plug-in leest vacatures automatisch in en koppelt daar automatisch de 

solliciteerknop onder.

9.
Simpele integratie CMS



Data is een hot topic, ook binnen recruitment hoor je van alles over Big Data en 

over analytics. Gebruik je recruitment software, dan verzamel je veel data over 

kandidaten, vacatures en sollicitatieprocedures. Je wilt natuurlijk dat de data die 

wordt opgeslagen, er via rapportages weer uit te krijgen is. Zo kan je bijvoorbeeld 

inzicht krijgen in de effectiviteit van je gebruikte wervingskanalen.

 

Buiten de rapportages die Hireserve ATS standaard biedt, hebben we een 

gloednieuwe module Recruitment Analytics: een business intelligence dashboard. 

Rapporten worden in heldere grafieken en tabellen weergegeven. Het geeft o.a. 

inzicht in vacatures, kandidaten, bronnen, hires, doorlooptijden en afwijsredenen. 

Het werkt snel en eenvoudig en laat beter verbanden en achtergronden zien dan 

Excel.

Lees verder op onze website »

10.
Recruitment Analytics

http://hireserve.nl/recruitment-software/analytics-en-rapportages/hireserve-analytics/

