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Emailskabeloner og makroer 
I PhD Planneren findes et antal emailskabeloner, som man kan bruge, når man skal skrive en mail. En email-

skabelon består af et prædefineret indhold, så man ikke selv skal sidde og forfatte emailen. I indholdet indgår 

makroer. Makroerne bruges til automatisk at hente relevant data, som varierer fra kandidat til kandidat. 

Screendumpet i figur 1 viser et eksempel på en tilbudsemail-skabelon. Makroerne er markeret med en rød 

boks. Når emailen afsendes vil makroerne automatisk blive udfyldt med data, som er registreret på den 

kandidat, som emailen sendes til. 

Ligeledes vil signaturen automatisk blive udfyldt med data på den person, som sender emailen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masse-emails 
Hvis man sender en masse-email, så betyder det, at man sender den samme email til flere modtagere på én 

gang. Fordelen ved masse-emails er, at man undgår at skulle sende den samme mail flere gange. 

Ulempen ved masse-emails er, at man ikke ser makroerne udfyldt, før man sender emailen. Hvis der er 

problemer med en af makroerne, kan det være lidt besværligt at gennemskue, hvor problemet ligger. 

Statusopdatering OG afsendelse af email  
Der er forskel på ”bare” at sende en mail til en fx kandidat og at sende en email i samme ombæring, som 

man laver en statusopdatering på en kandidat. 

Hvis man ”bare” sender en email til en kandidat, så kan systemet kun finde ud af at fylde information i de 

makroer, som henter værdier fra felter på kandidaten. Systemet kan ikke finde ud af at fylde informationer i 

makroer, som henter information fra felter på det opslag, som kandidaten har søgt. 

Hvis man derimod sender en email i forbindelse med en statusopdatering på kandidaten, så ved systemet 

gennem statusopdateringen, hvilket opslag kandidaten har søgt, og kan derfor automatisk udfylde makroer, 

der er knyttet til opslaget. Eksempelvis kan man ikke uden at lave en statusopdatering bede en anbefaler 

indsende en anbefaling, fordi den emailskabelon, der bruges til det, indeholder en makro, som henter titlen 
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på opslaget fra et felt på opslaget. 

Hvis man ikke ønsker at flytte kandidaten til en anden status, kan man bare lave en statusopdatering, hvor 

kandidaten forbliver i den samme status. 

Hvorfra og hvordan sender man emails?  
Herunder gennemgås, hvorfra og hvordan man afsender de mest typiske emails indenfor tre forskellige steder 

i systemet: På en kontaktperson, På en kandidat og eller på en ledig stilling.  

Hvis man har klikket sig ind på en ledig stilling, så kan man godt derfra klikke sig videre til en kandidat uden 

først at vælge Kandidater-menuen i venstre side og derefter vælge en kandidat.  

Hvilke emailskabeloner, man har tilgængeligt og hvilke informationer man kan trække ud i makroerne 

afhænger af, om man befinder sig på en kontaktperson, en kandidat eller en ledig stilling.  

Kontaktpersoner 

Oprettelse af adgang til management-portalen 

Når en kontaktperson er oprettet i Phd Planneren, og man skal give 

personen adgang til managementportalen, gøres det fra kontaktpersonens 

Selvbetjenings-faneblad. Man vælger portalen og trykker på Opret konto-

knappen (se figur 2). Så sendes der automatisk en email til personen med 

login-informationer. Ønsker man at se den email, der er afsendt, kan man se 

den på kontaktpersonens Dokument-faneblad. 

 

 

  

 

 

 

 

Hvis en kontaktperson beder om at få gensendt sin login-info kan man både 

gøre det fra Selvbetjenings-fanebladet og fra Dokument-fanebladet og 

derefter vælge den relevante email-skabelon. 

Ligeledes kan man her også fjerne en kontaktpersons adgang til 

management-portalen. 
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Kandidater 

Besvarelse af email 

 Hvis man har modtaget en email fra en kandidat og skal svare tilbage, så 

starter man med at arkivere emailen på kandidaten. Når det er gjort, føres 

emailen automatisk over på kandidatens Dokumenter-faneblad, og herfra kan 

man så svare på emailen (se figur 3). Svarer man fra kandidatens 

Dokumenter-faneblad, så bliver emailen til kandidaten automatisk gemt på 

kandidatens Dokumenter-faneblad. Det er derfor en fordel at starte med at 

arkivere emailen på kandidaten. 

 

  

 

 

 

 

 

Afsendelse af email til kandidat—uden statusopdatering 

Når man sender en email fra en kandidat uden at lave en statusopdatering, så 

trykker man på Ny email-knappen på kandidatens Dokumenter-faneblad, og 

vælger den email-skabelon, man ønsker at bruge (se figur 4). Emailen vil 

automatisk blive gemt på kandidaten. 
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Statusopdatering OG afsendelse af email til en kandidat 

Når man sender en email i samme ombæring som en statusopdatering, så 

starter man med at lave en statusopdatering på kandidaten (se figur 5).  

Hvis man ønsker, at kandidaten skal skifte til en ny status, så vælger man i 

højre side af billedet den næste status. Derefter vælger man hvilken email-

skabelon, man ønsker at bruge, og til sidst trykker man på Gem og tilføj-

knappen (se højre side af figur 6). 

Hvis man ønsker at kandidaten skal forblive i den samme tilstand, så vælger 

man email-skabelon i venstre side, og trykker Gem (se venstre side af figur 

7). 

Emailen bliver automatisk gemt på kandidaten. 
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Ledige stillinger 

Udsendelse af email til én eller flere kandidater på én gang—dvs. en 

masse-email 

Når man udsender en email til én eller flere kandidater på én gang, kan 

man både gøre det i forbindelse med en statusopdatering eller ved bare at 

sende en email. Det kommer an på indholdet i emailen, om det er 

nødvendigt at sende emailen ifm. statusopdateringen.  

Ved udsendelse af afslag til alle dem, som ikke bliver indskrevet, så kan 

man vælge at sende emailen i samme ombæring, som man laver en 

statusopdatering. Eller man kan først sende emailen og så derefter lave 

statusopdateringen. 

Hvis man starter med at sende en masse-email til flere kandidater uden at 

lave en statusopdatering, så starter man på Ansøgninger-fanebladet, hvor 

man udvælger den eller de kandidater, som man vil sende eksempelvis en 

afslags-email til. Derefter vælger man Send E-mail i handlings 

dropdown-listen (se figur 7). 

Hvis man ønskede at sende emailen i samme ombæring som 

statusopdateringen, så ville man i stedet skulle vælge Statusopdatering i 

Handlings-drop down listen (se figur 7). 

Når emailen er afsendt bliver den på hver kandidats Dokument-faneblad. 

Hvis der er problemer med afsendelse af en masse-email, modtager man 

en email fra PeopleXS i mailbox – ind, hvor der står noget om, hvad der 

er galt. 
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Figur 7 


