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Baggrund

db job arbejder særskilt med jobdatabaser og har kørende installationer hos flere kunder.

Men også kunde- og medlemsdatabaser

Teknologien og de fleste processer fra jobdatabasen er identiske med behovene i de fleste
medlems- og kundesystemer. Reelt er databaser en forholdsvis gammel teknologi men trods de
mange års erfaring er det fortsat en af enhver organisation og virksomheds mest kritiske
ressourcer.

For flydende adgang til data og -udtræk er selve livsnerven i mange systemer. Når det IKKE virker,
bryder resten sammen. Det er ikke blot et økonomisk problem - oftest er de medfølgende
frustrationer den værste del...

Og historien om fejlslagne medlems- og kundesystemer er alenlang…herunder f.eks. Microsoft
Dynamics CRM løsninger, der trækker tænder ud i organisationen. Og budgettet.

Sandheden er, at på præcist dette område er der overhængende fare for at overinvestere i
teknologi. I en løsning, fremtidssikret til alle tænkelige behov og integrationer med
økonomisystemet mm.

Det kan være betydeligt billigere at skræddersy det til opgaven. Og dine behov!

Teknisk

Helt afgørende for enhver database er, at den konstrueres og designes med mulighed for at kunne
søge og flette oplysninger efter behov. At der er plads til at forædle basisregistringer med nye
informationer og typer. At datamængden kan vokse uden nedgang i hastigheder. Og at
informationsarkitekturen og den måde data gemmes og organiseres på afspejler behovet
- ikke mindst denne præmis gør det ofte relevant at opbygge databasen selv.

Hovedfokus for job db løsninger er Microsoft sql php og MySql baserede løsninger indenfor
specialiserede medlems- og jobsystemer med databehandlinger og tilpassede udvidelser /
webintegrationer.

I det følgende gennemgåes featurelisten for en traditionel men opdateret jobdatabase

- featurelisten er samtidigt vores fælles kravspecifikation og referenceliste
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Samlet featureliste inkl grundinstallation

Bemærk: Ikke alle features indgår automatisk i grundinstallation (jvnf foran), men skal betragtes
som relevante tilvalg.

Grundinstallation
- responsiv frontend
- jobagent (valgfri frekvens; dagligt/ugentligt, dog kun hvis aktivitet)
- brugerlogin og -side
- CV features og dokument upload
- CV match og søgefacilitet (arb giver)
- jobsøgning med fritekst, stillingsbetegnelser, type eller efter region
- geografi efter kommune eller region
- google maps integration til opslag
- ansættelsestype / deltid - fuldtid
- jobvisning med logo, ansøgningslink og annoncevisning (lignende job)
- gem job
- tip en ven og delingsfunktioner
- print job eller pdf
- jobtæller (xx antal ledige stillinger)

Yderligere standard features
- forside med annoncerede “profil jobs” eller “top jobs”
- stillingskategori og -typer til søgning, fx lederjob eller konkrete stillinger (udvalg)
- geografisk opdeling efter kommune eller region
- tagging struktur til visnings- og udvekslingsfeatures
- vis kun deltid/fuldtid
- “mest læste job” mm funktionalitet (flere parametre)
- annonce bannere for kunde/virksomhed (topbannere + sidebannere)
- annonce profiler for virksomheder/offentlige arb givere (ved jobvisning)
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Fakturering og ordreindgang
- fakturering og faktura print
- håndtering af flere pris- og visningstyper, herunder tilvalg og tilkøb
- storkunde login m egen indtastning af annoncer, separat ordre flow og betaling

Backend (adm features)
- backend indtastning (flere annoncer ad gangen) herunder placering af logo eller billeder
- rette/slette adgang i brugere og arbejdsgiver profiler (ikke muligt med Matchwork)
- rette/slette adgang til ALLE tekster, herunder velkomst og øvrigt standard indhold
- integreret SEO modul med opsætning og redigering
- statistik modul, jobvisninger, downloads og trafik
- ved oprettelse tilvælge eksport til jobnet og/eller jobindex m.fl

- særskilt integration til stillinger og kategorier i jobnet (skal undersøges)

GDPR compliant rekrutteringsmodul
- sælg adgang til rekrutteringsforløb (GDPR compliant) for mindre virksomheder uden beredskab
- simpelt “Anøg nu” link med adgang til opsamling og håndtering af dokumenter og data, herunder
specifikke brugeradgange og rettigheder

Integrationer egne sites/sektioner
Udvikling af script til nuværende site ift udveksling/feeds til placringer på hovedsite
Udvikling af script til nuværende site ift udveksling/feeds til nyhedsbrev
Tagbaseret visning af jobannoncer på hovedsite

Integrationer til andre jobudbydere
Mulighed for integration til andre jobdatabaser (fx jobindex på sydjob.dk baseret på egen aftale
om udveksling af annoncer)
F: Mulighed for udveksling til Google Jobs (skal undersøges)
F: Mulighed for at crawle jobudbydere efter stillinger / keywords (skal undersøges)
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Integrationer til sociale medier
- Dele funktioner
- Facebook Job search widget
- auto publiser til sociale medier
F: Jobannoncevisning til Facebook og LinkedIn kanaler (undersøges for konkret ønske)
- hent CV fra LinkedIn

Tilpasninger
- visuel identitet, farver, logo, fonte (fx fra hovedsite)
- egne tekster med afsender bestemt indhold

Teknisk
- installation på vore servere (inkl ssl certifikat); dedikeret virtuel server
- udviklet i .net på en MS SQL platform med enkelte lag php og .asp


