Koppeling ZZ.nl met eigen recruitmentsysteem
De bouwer van de Loopbaanportal, Connect Holland (CH), kan desgewenst een koppeling inbouwen tussen
het recruitmentsysteem van de eigen organisatie en ZZ.nl. Hierdoor kunnen vacatures ingevoerd worden
in het eigen systeem en automatisch doorgeplaatst naar ZZ.nl.

Voorwaarden
Het recruitmentsysteem van de organisatie moet voldoen aan de volgende voorwaarden om een goede
koppeling tot stand te brengen:
1. CH heeft een XML pagina van het recruitment systeem nodig, inclusief mapping van de velden die
een vaste set aan data hebben.
2. Als er sprake is van een publiek toegankelijk sollicitatieformulier dan heeft CH de URL nodig in de
XML, of het e-mailadres waar de sollicitatie naartoe moet worden gestuurd.
3. Belangrijk om in het geval van e-mail ook aan te geven of dit altijd hetzelfde e-mailadres is, of dat
dit wisselt. In dat laatste geval moet dit worden vastgelegd in de koppeling.
4. CH stelt voor om altijd een kleine inventarisatie vooraf te doen, wanneer een organisatie een
koppeling wenst te maken met de portal. Het kostenplaatje kan situatie afhankelijk zijn. Er van
uitgaande dat aan bovenstaande punten kan worden voldaan, kan de volgende kostenindicatie
gehanteerd worden:
Wellicht heeft uzelf geen idee wat het bovenstaande inhoudt. Vraag dan uw ICT-afdeling naar deze
gegevens of de leverancier van uw recruitmentsysteem.

Kosten (eenmalig)
Is er sprake van een reeds bestaande koppeling
(Connexys, Tangram, Yellowyard), dan heeft CH
hiervoor ca. 1 dag werk nodig.

Kosten: € 1.040,--*

Is er sprake van een nog niet bestaande koppeling,
dan houdt CH rekening met ca. 2 dagen werk.

Kosten: € 2.080,--*

* Bedragen zijn exclusief 21% BTW

Meer informatie / aanmelden
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en/of de koppeling tot stand brengen? Neem dan contact
op met Viazorg via 0113-250073 of zz@viazorg.nl. Viazorg zal ervoor zorgen dat Connect Holland contact
met u opneemt.

