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CV Parser  

  Emailהמגיעים ב  תוכנה להזנה אוטומטית של קורות חיים
 

  מהווה פריצת דרך משמעותית לכל עסק המקבל קורות חיים דרך Curriculum CV parserתוכנת 
  .האינטרנט

, ן יקר מרכזות ההשמהתהליך שגזל זמ,עד היום נאלצתם להכניס את כל נתוני המועמדים ידנית למערכת 
נתונים רבים הושמטו כך , במהלך הזנת הנתונים .או שהעסקתם עובדים נוספים לצורך משימה זו בלבד

מידע זה יכול במקרים רבים לקבוע את מידת התאמת המועמד . שאובד מידע יקר על המועמדים 
  .למשרה

מות רבות נוספות ולחסוך כסף רב מידע זה היה יכול לשמש בהש. כיום חלק נכבד מקורות החיים נזרקים
מערכת ההזנה האוטומטית תזין את כל נתוני המועמד ללא יוצא מן הכלל כך שהחיפוש  .בפרסום ובזמן

  . לאחר מכן יניב תוצאות טובות יותר ומדויקות יותר

  . קורות חיים לשעה ללא מגע אדם1000-קצב ההזנה האוטומטית היינו  כ

  

  ?כיצד זה עובד 
 Microsoft הכוללים קבצי קורות חיים בפורמת Outlookת הודעות אמיילים מתוכנת המערכת שולפ

Word .  

  .לאחר מכן תבצע שליפת קבציי הקורות החיים ושמירתם בספרייה ייעודית

המערכת שומרת את כל המידע הנלווה להודעת האמייל בבסיס הנתונים בנתוני המועמד כך  , כן-כמו
המערכת פותחת את כל הקבצים שנשמרו ומבצעת תהליך פענוח  .דשניתן לשחזר את הערות המועמ

כך שניתן לבצע , אוטומטי של כל המידע בקורות החיים והפרדת המידע לפי נושאים לשדות נפרדים
, )כל הלימודים שמופיעים בקורות חיים(השכלה ,גיל :  חיפושים מתקדמים לפי קטגוריות שונות כגון 

רשימת כל מקומות העבודה ותיאור מלא (ניסיון  ,)מופיעים בקורות חייםרשימת כל הקורסים ש(קורסים 
  ..'וכו )כל מידע כללי שנמצא בקורות חיים(הערות כלליות ,)מתוך קובץ

, www.runner.co.ilמיילים  שנשלחים מאתרים כגון ישליפת נתונים אלו מתאפשרת גם מא
www.jobnet.co.il ניתן גם להתאים את אתר האינטרנט של החברה כך שיתאים לתוכנה  .  

לאחר תהליך התיוק המערכת תבצע בדיקה שהמועמד לא קיים במערכת במידה והמועמד היה קיים 
  .ונטייםרשימת מקצועות ואזורים לחיפוש עבודה רלו, מתבצע עדכון של פרטים אישיים

  

  מאפיינים כללים
הטכנולוגיה הכי חדשה והמתקדמת . Microsoft DOT.NET Frameworkהתוכנה מפותחת באמצעות 

  . נכון להיום

 
  
  
  
  

http://www.runner.co.il/
http://www.jobnet.co.il/
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  ארגוני פנים לניהול גיוסמערכת 
  

  .גיוס פנים ארגוני  מציגה גישה חדשה לניהול Curriculumמערכת  

  מבוססת על הטכנולוגיות החדשות ביותר המאפשרות גישה למערכת מכל מקום Curriculumמערכת  
  Curriculumמערכת  . יתרון משמעותי זה מאפשר עבודה נוחה יותר ויעילה יותר .דרך רשת האינטרנט

מודול מתקדם לניהול מועמדים ולראשונה מודול מתקדם  ,מציגה ניהול חדשני בשני מודולים עיקריים
  .רים מול מנהלים מגיסיםקשלניהול 

  

  ול קשר מול מנהלים מגיסיםמודול ניה
ניהול הקשר כולל  את כל התהליך . מגייסהמנהל המערכת מאפשרת ניהול כל מאפייני הקשר עם ה

  .מפתיחת המשרה ועד לסגירתה

בסדר , דרך כל מי שמתשתתף בתהליך הגיוס, מנוע מיוחד שמנהל את התהליך ינתב את קורות החיים
    .ןהנכו

  : הבאיםם כולל בתוכו את המאפייניםמודול המנהלים המגייסי

מנהל לעדכון משרה , הזנת משרה, )אופציונלי גם למנהל המגייס ( על פי מאפיינים שוניםמועמדחיפוש 
 פול משך טי אוטומטיות  לה תזכורותרשימת מועמדים שנשלחו למנהל עם , עדכון מועמד למשרה, ספציפי

 ).חתה א ברשימ פתוחים עם המנהליםקב אחרי נושאיםמע(

  ל מועמדיםומודול ניה
ממשק (ניהול המעומדים כולל הזנת מועמד חדש . המערכת מאפשרת ניהול כל מאפייני סיווג המועמדים 

בדיקת תקינות למועמד ובדיקה האם אינו קיים כבר , ) דקות עבודה3ייחודי המאפשר ביצוע הזנה תוך 
, חשיפת מועמד על פי מספר מועמד במערכת, מועמד על פי פרטים אישיםחיפוש ,עדכון מועמד, במערכת

  .ניסיון מעשי וקורסים, שנות ניסיון, השכלה, גיל, חיפוש מועמד לפי מקצוע

המערכת מאפשרת קבלת פרטים מלאים על המועמד כולל הקורות חיים וסיכום שלושה ראיונות אחרונים 
  .מועמד למשרה של לקוחהמערכת מאפשרת צירוף . ור אחתכפת בלחיצת

המערכת תבדוק בצורה אוטומטית האם המועמד מתאים למשרות , למשרה של לקוחמועמד לאחר צרוף 
 במערכת ותציג את  רשימת כל המשרות הפתוחות שנמצאו מתאימות  שקיימותאחרות הפתוחות

  .למועמד גם אצל לקוחות אחרים

תעדכן סיכום ו, ל הוספת הערות ממצב למצבהמערכת תבצע מעקב ושינוי מצב מועמד אצל לקוח כול
 יודעת לנהל את כל תיק המועמד שכולל בתוכו קבצים נוספים Curriculumכמו כן . מועמד ראיון עם

  .ומידע נוסף על המועמד

 יודעת לתת הרשאות רק לאנשים שרשאים לראות את סוגי המידע Curriculum של  securityמערכת ה 
ה מנהל מגייס או כל משתמש אחר יכול לראות סוגים שונים של סיכומי ראיונות ניתן להגדיר איז. השונים

  .או קבצים

  



  מאפיינים כלליים
 Internet והגישה אליה היא על ידי Windows 2000/2003 serverהתוכנה מותקנת על שרת 

Explorer.  

  . בחברהת מקומית שר או באמצעות האינטרנט או הלכן ניתן לבחור את צורת הגישה לתוכנה

  ).אחד השרתים הטובים והחזקים בעולם. (Microsoft SQL Severבסיס הנתונים של התוכנה הינו 

  . Microsoft .NETפיתוח התוכנה בוצע בעזרת כלי הפיתוח של  

  .הטכנולוגיה הכי התקדמת שקיימת נכון  להיום

  .כל משתמש מקבל מסך שמתאים לתפקידו לאחר ההתחברות לתוכנה

מאפשר מעקב . (בוצעת על ידי המשמש נרשמת על שמו בבסיס הנתונים בצורה אוטומטיתכל פעולה שמ
  ).התפוקה והאיכות של כול עובד אחרי

  .המערכת מאפשרת עדכון אוטומטי של אתר האינטרנט של החברה ברשימת כל המשרות הפתוחות

רשימת ,  עבוד אחרונים ימי7קורות חיים שנשלחו ב : הפקת דוחות לגבי נושאים שונים ומגוונים כגון
  .ועוד על פי הצורך, פתוחות נכון להיום משרות

  ). שניות לכול היותר30עד (מהירות חיפוש גבוהה מאוד לכמויות גדולות של מועמדים 

  :יכולות נוספת
  .שמירת כל החיפושים למשרה •

  .הרצה אוטומטית של חיפושים שמורים למשרה •

  .שוב כך שמועמדים שנפסלו או שכבר עובדים לא יופיעו, סינון אוטומטי של תוצאות החיפוש שנשמר •

  .זימון מועמד לראיון או לבחינה נוספת על ידי משתמש אחר •

  .מיון מועמדים עלפי איכות ההתאמה •

  .שליחת אמייל יזום על ידי המערכת למשתמש להודעה על התאמות חדשות שנמצאו •

  

  

 

 

 

 

 

 

  



  

ניהול מול מנהל  דוחות ומעקב
 מגייס

איתור וגיוס 
 עובדים

מנוע ניהול 
 תהליכים 

Curriculum Portal 
תוכנה לניהול גיוס 

אירגוני פנים

 יל עדמאגר מידע מרכזי לכל הסניפים בארץ מכ
  קורות חיים לחיפוש20,000,000

Outlook  קורות חיים שהגיעו ל- 
Runner אתר החברה JobNet פרסום בעיתון 

 מערכת תיוק אוטומטי
  של קורות חיים

   קורות חיים בשעה1000



  :  של המערכתיתרונות עיקריים
 שעות עבודה 1000 – 200 תוכל לחסוך בין Curriculum עם –חיסכון בכוח אדם לתיוק קורות חיים 

  .בחודש ₪ 20,000 – 4000חיסכון זה מסתכם , בחודש

 תייצר לך בצורה אוטומטית Curriculum מערכת –יצירת מאגר קורות חיים ענק בהשקעה מינימאלית 
ותי אשר יאפשר לך לחסוך כסף בפרסום ויזרז את תהליך ההשמה וכך יגדיל מאגר קורות חיים גדול ואיכ

  . לך את ההכנסה

 תמצא עבורך את המועמד המתאים תוך שניות Curriculum –שליפה מהירה של המחט בערמת השחת 
  .ספורות בלבד

 כמה - מאפשרת לך לדעת על כל עובד Curriculum –ניהול ומעקב אחרי פעילות העובדים והתפוקות 
  .דבר זה מאפשר לך לאתר את העובדים היצרניים יותר, מועמדים נשלחו ומה המצב שלהם מול הלקוחות

 מערכת אשר תתריע באופן אוטומטי על הגעת                                                      –חיפוש אוטומטי של מועמדים למשרות 
  .ותשלח אמייל לעובד המתאים, קורות חיים שאר מתאימים לקריטריונים של משרה ספציפית
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