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Workflow/opgave- og statusopdatering
Generelt omkring workflows og opgaver i PhD Planneren
Workflows i PhD Planneren er procedurer for, hvordan stillinger, ansøgninger, PhD‐planer osv. skal
behandles. Dvs. at et workflow for en ansøgning er en procedure for, hvordan en kandidats
ansøgning bliver behandlet, når den er kommet ind i systemet.
Et workflow består af et antal statusser i et forløb, som f.eks. en stilling/opslag eller en
kandidat/ansøger gennemløber i systemet. Når en kandidat befinder sig i en bestemt status, så ved
man, hvor i behandlingsforløbet kandidaten er. Hver status kan indebære, at der skal udføres
opgaver af enten ph.d.‐administratorerne eller program‐ eller skoleudvalgene.
Når et workflow defineres, så angives der også hvilke statusser, der indgår i workflowet fra start til
slut. For hver status defineres hvilke andre statusser, der er tilladt før og efter den pågældende
status. På den måde bygges et mere eller mindre fast forløb op, som stillinger og ansøgninger skal
gennemløbe. Når en ansøgning kommer ind i PhD Planneren, startes der automatisk et workflow for
kandidaten, som kommer til at ligge i status Received. I PhD Planneren kan man se det ved, at der
laves en opgave for kandidaten i status Received.
Workflow for indkomne ansøgninger:
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Begrebsafklaringer
I dette afsnit forklares begreber, som er centrale for forståelsen af workflows i PhD Planneren.

Statusopdateringer og opgaveopdateringer
Der startes automatisk et workflow for en kandidat, når ansøgningen modtages. Det ses i PhD
Planneren ved, at der oprettes en opgave på kandidaten. Når et opslag er åbent, og ansøgningerne
løbende kommer ind, vokser Opgaver‐listen i venstremenuen i takt med, at ansøgningerne kommer
ind.
Nedenstående er et eksempel på en liste over Alle opgaver. For hver opgave kan man se, hvilket
workflow opgaven befinder sig i (den grønne firkant), og i hvilken status opgaven er i (den røde
firkant):

Statusopdatering og opgaveopdateringer er to forskellige ord for præcis det samme. Det afhænger
af, hvor i PhD Planneren man er, hvilket begreb der bruges, men funktionalitetsmæssigt er en status‐
og en opgaveopdatering helt det samme.
Man laver en status‐/opgaveopdatering, når man flytter en ansøgning eller stilling fra en status til
den næste, eller når man bare laver en opdatering til den aktuelle status ved eksempelvis at tilføje en
kommentar. Status‐/opgaveopdateringer kan både laves af administratorer, kontaktpersoner og
indskrevne studerende, dvs. at man både kan lave status‐/opgaveopdateringer i
administratorportalen, i Manager‐portalen, og i studenterportalen.
Nedenfor vil en status‐/opgaveopdatering blive omtalt som en statusopdatering.

Lokation
Lokationer bruges til at differentiere imellem, hvilke statusser og dermed hvilke opgaver, de
forskellige kontaktpersoner kan se på My tasks‐fanebladet i Manager‐portalen. Administratorer vil
altid kunne se alle opgaver i administratorportalen.
Der findes i rekrutteringsdelen fem lokationer:







Admin – opgaver i denne lokation kan kun ses i administratorportalen (dvs. af ph.d.‐
administratorerne).
Prog. – opgaver i denne lokation kan ses af programmedlemmer og –formand i Manager‐
portalen (rollerne Prog member og Prog chair) og af ph.d.‐administratorerne i
administratorportalen.
Prog. Chair – opgaver i denne lokation kan ses af programformænd i Manager‐portalen
(rollen Prog chair) og af ph.d.‐administratorerne i administratorportalen.
School – opgaver i denne lokation kan ses af skoleudvalget i Manager‐portalen (rollerne
School member og School head) og af ph.d.‐administratorerne i administratorportalen.
School Head – opgaver i denne lokation kan ses af ph.d. skolelederen i Manager‐portalen
(rollen School head) og af ph.d.‐administratorerne i administratorportalen.
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De fem lokationer samt hvilke statusser, der er knyttet til hver enkelt lokation kan ses i workflowet:

Under Alle opgaver kan man også se, hvilken lokation opgaven befinder sig under (den gule firkant):

Workflowet er opbygget således, at når der laves en statusopdatering, eksempelvis fra status
Received, checked til Awaits prog. assessment, så sørger systemet selv for også at skifte lokation fra
Admin til Prog. Tilsvarende vil systemet automatisk sørge for et lokationsskifte, når man vælger en
ny status, som ligger i en anden lokation. Dvs. at man som administrator ikke skal bekymre sig om, at
man skal huske at vælge den rigtige lokation, når man laver en statusopdatering.

E-forms
I Manager‐portalen laver program‐ og skoleudvalg statusopdateringer, når de håndterer de opgaver,
der ligger på deres My tasks‐fane. Når eksempelvis et programmedlem klikker på Status update‐
linket for en kandidat (se figur 1), kommer der en formular frem, som programmedlemmet skal
udfylde (se figur 2).

Figur 1 – et programmedlems liste af opgaver
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Figur 2 – Formular, som programmet skal udfylde ved bedømmelse af ansøgere.

Formularen, som programmedlemmet skal udfylde, kaldes en E‐form. I opsætningsdelen af PhD
Planneren kan en E‐form knyttes til en eller flere statusser i workflowet. Hvis en E‐form er knyttet til
en status, betyder det, at man skal udfylde formularen, før man kan skifte til næste status. Hvis man
laver statusopdateringen i administratorportalen vil formularen også dukke op der.
I bunden af formularen (se figur 2 ovenfor) kan programmedlemmet vælge mellem at gemme
formularen i den aktuelle status (knapperne i den røde firkant), hvis vedkommende ikke er helt
færdig og bliver afbrudt. Hvis programmedlemmet har udfyldt de obligatoriske felter i formularen, så
vil systemet tillade, at bedømmelsen sendes videre ved at trykke på knappen i den grønne firkant.
Trykker programmedlemmet på Send to prog. chair assessment‐knappen, sker der en
statusopdatering til status Awaits prog. chair assessment.
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Åbne vs. fuldførte opgaver – opgavehistorik
Der skelnes mellem åbne og fuldførte opgaver. Fuldførte opgaver er opgaver/statusser, som
stillingen/kandidaten har været igennem. Der vil altid være en eller flere åbne opgaver, imens en
kandidat/stilling er i et workflow og ikke er nået til en slutstatus. Fuldførte opgaver er en kronologisk
oversigt over de opgaver/statusser, som kandidaten/stillingen har været i og er gået videre fra. I
nedenstående figur ses kandidatens Opgaver‐faneblad, hvoraf åbne opgaver og fuldførte opgaver
fremgår. I den kronologisk ordnede liste af fuldførte opgaver kan man se, hvilke statusser og
lokationer, kandidaten har været igennem (den grønne firkant), samt hvem der har foretaget de
forskellige statusopdateringer (den gule firkant):

Opgaver og forfaldstid
For hver status i workflowet angives, hvor længe en kandidat/stilling skal være i statussen.
Eksempelvis kan man definere, at en status forfalder efter 30 dage. Dvs., at man har 30 dage til at
sørge for at udføre eventuelle opgaver forbundet med statussen, så kandidaten/stillingen kan
komme i en ny status indenfor 30 dage.
Den dag hvor en status udløber, bliver Due date (Manager‐portalen) eller Forfaldsdato
(administratorportalen) på opgaven gul, så man er advaret om, at opgaven skal håndteres snarest.
Efter de 30 dage, bliver Due date/Forfaldsdato rød for at indikere, at man skal gøre noget ved den
hurtigst muligt. På den måde minder systemet om, at man skal huske at gøre noget.
Man kan som administrator ændre på forfaldsdatoerne for hver enkelt opgave.

Manuelt oprettede opgaver
Det er muligt at oprette opgaver, som er uafhængige af det workflow, som en stilling/kandidat
befinder sig i. Hvis man f.eks. har brug for at indhente information angående en specifik kandidat fra
en anden myndighed, så kan man oprette en opgave under kandidaten. Så er det tydeligt, at man er i
gang med at indhente informationer, men kandidaten kan samtidig forsætte i det workflow, som
automatisk er startet op for kandidaten. Man opretter manuelt en opgave ved at trykke på Tilføje
opgave på Opgaver‐fanebladet:
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Lav opgave-/statusopdatering
Statusopdateringer kan laves forskellige steder i PhD Planneren – både i administratorportalen,
Manager‐portalen og studenterportalen. I dette afsnit gennemgås mulighederne for
statusopdateringer i administratorportalen og i Manager‐portalen.

Statusopdateringer i administratorportalen
Når man laver en statusopdatering i administratorportalen er der forskellige muligheder:




Man har mulighed for at lave statusopdateringer flere forskellige steder i systemet.
Man kan lave statusopdateringer enkeltvis og for flere på én gang (massestatusopdatering).
Man kan vælge at sende en e‐mail i samme ombæring, som man laver statusopdateringen.

I de næste afsnit gennemgås, hvilke muligheder man har for statusopdateringer af henholdsvis
stillinger og kandidater enkeltvis samt af flere kandidater på én gang (massestatusopdatering).
Statusopdatering af én kandidat
Skal man statusopdatere en enkelt kandidat, skal man ind på kandidatens Opgaver‐faneblad, og det
kan man komme på forskellige måder:
1. Finde kandidaten og derefter klikke på kandidatens Opgave‐faneblad og til sidst trykke på
Opgaveopdatering‐linket eller PhD Application‐linket:

2. Ved at klikke på kandidatens opgave i listen af Alle opgaver:

3. En tredje mulighed for at lave en statusopdatering på en enkelt kandidat er at klikke sig ind
på den stilling, som kandidaten har søgt, klikke på stillingens Ansøgninger‐faneblad, sætte et
flueben ud for kandidaten og vælge Statusopdatering. Denne måde gennemgås dog først i
afsnittet ”Statusopdatering af en eller flere kandidater via stillingen –
massestatusopdatering”, da den funktionalitet er rettet mod massestatusopdateringer.
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Når man har gjort som i punkt 1 eller 2 for at komme frem til at lave en statusopdatering, kommer
man til dette billede:

I højre side af billedet skifter man til en Næste status (den grønne firkant).
I venstre side af billedet laver man opdateringer til den Aktuelle status (den røde firkant).

Statusopdatering til en ny status (uden e‐mail)
Når man skal flytte en kandidat fra én status til en anden, skal man gøre det i Næste status (højre
side af billedet). Under Status vælges den næste status fra dropdown‐listen og derefter klikkes der på
Gem og tilføj.
Vælger man statussen Awaits prog. assessment og trykker Gem og tilføj, så ser Opgaver‐fanebladet
således ud:

Man kan se under Fuldførte opgaver, at kandidaten har været i Lokation/Status: Admin/Received,
derefter har kandidaten været i Lokation/Status: Admin/Awaits prog. assessment, og nu befinder
kandidaten sig i Lokation/Status: Prog./ Awaits prog. assessment. Systemet har sørget for at ændre
lokationen fra Admin til Prog.

Statusopdatering til en ny status (med e‐mail)
Man kan vælge at sende en e‐mail i forbindelse med, at man laver en statusopdatering til en ny
status. Det kan man eksempelvis vælge at gøre, når man sender afslag ud. Dvs. at man skifter
statussen på kandidaten til eksempelvis Rejected Qualified samtidig med at man sender afslags‐
mailen til kandidaten.

Workflow, opgaveopdatering, e‐mails og makroer

Side 8 af 22

Revideret den 30. marts 2017
Vælger man at sende en e‐mail i samme ombæring, som man laver statusopdateringen, vil man
automatisk komme direkte ind på e‐mailen, når man trykker på Gem og tilføj, så man kan
tilføje/redigere i e‐mailen, før den sendes.
Note: Skal man sende en e‐mail, som indeholder stillings‐makroer, er det nødvendigt at lave en
statusopdatering, ellers kan systemet ikke finde ud af at fylde data fra stillingen ind i e‐mailen.

Statusopdatering fra en status (med E‐form)
Laver man en statusopdatering fra en status, hvortil der er knyttet en E‐form, så beder systemet om,
at man udfylder E‐formen, før man laver statusopdateringen. Hvis man eksempelvis vil lave en
statusopdatering på en kandidat, som ligger i status Awaits prog. assessment, så dukker skemaet,
som programmedlemmer skal udfylde, op.
Man har to muligheder: Enten kan man ændre i noget på skemaet og trykke Gem, eller man kan
trykke Skip, så springer man skemaet over:

Efter Gem eller Skip kommer man til opdateringsvinduet:
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Statusopdatering til den aktuelle status
Man vil typisk lave en opdatering til den aktuelle status, hvis man ønsker at skrive en kommentar,
sende en e‐mail eller ændre på forfaldsdatoen. Ændrer man på forfaldsdato eller skriver en
kommentar og trykker Gem, så vil Opgaver‐fanebladet se ud som nedenfor. Der er stadig kun én
åben opgave, men nu kan man se kommentaren og forfaldsdatoen er ændret:

Statusopdatering af én stilling
Skal man lave en statusopdatering til en stilling, foregår det på samme måde som statusopdateringer
til en kandidat:
1. Man finder stillingen, klikker på stillingens Opgave‐faneblad og til sidst på
Opgaveopdatering‐linket eller PhD Call‐linket:

2. Alternativt klikker man på stillingen i listen over Alle opgaver:

Derefter kommer man til et billede, som ligner og funktionalitetsmæssigt er magen til
statusopdateringsvinduet for kandidater:
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Statusopdatering af en eller flere kandidater via stillingen ‐ massestatusopdatering
I stedet for at gå ind på hver enkelt kandidat og lave en statusopdatering, kan man på én gang lave
en statusopdatering for udvalgte kandidater, som har søgt den samme stilling. Dvs., at man fra
stillingen kan lave en statusopdatering for en eller flere kandidater. Det kan være nyttigt, hvis man
skal flytte flere ansøgere fra en status til en anden. Det skal man eksempelvis, når fristen på et opslag
er udløbet, og alle kandidaterne skal flyttes til status Awaits prog. assessment.
I eksemplet herunder er der på stillingen Test programme 3 kommet to ansøgninger, som skal flyttes
til status Awaits prog. assessment:
1. Gå ind på det pågældende opslag/ledig stilling.
2. Klik på Ansøgninger‐fanebladet.
3. Marker de ansøgere, som skal flyttes til status Awaits prog. assessment med et flueben.
4. Under Handling vælges Statusopdatering i dropdown‐listen og der klikkes på Start:

5. Under Næste status og lokation vælges Status: Awaits prog. assessment og der klikkes på
Gem:

Vær opmærksom på, at man ikke kan fortryde en masse‐statusopdatering.
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6. Efter man har trykker på Gem kommer man tilbage til Ansøgninger‐fanebladet, hvor man
kan se, at de to kandidater har skiftet status:

Statusopdatering af en eller flere kandidater via stillingen inkl. afsendelse af e‐mail –
massestatusopdatering
Når man vælger at lave en massestatusopdatering via stillingen, har man også mulighed for at sende
en e‐mail til alle kandidaterne på én gang.
I vinduet Næste status skal man vælge den e‐mailskabelon under Vælg mail, som man ønsker at
bruge, og derefter klikke på Gem:

Gør man det, kommer man videre til vinduet, hvorfra man sender e‐mailen. Da man ikke kan se
makroerne i e‐mailen udfyldt, før man sender den, er der nogle e‐mails, der er mere velegnede end
andre til massemails.
Hvis der ved afsendelse af en massemail er nogle makroer, som ikke kan udfyldes, vil man i Mailbox ‐
ind modtage en mail om problemet.
Afsendte e‐mails gemmes på hver enkelt kandidats Dokumenter‐faneblad.
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Statusopdateringer i Manager-portalen
Alle opgaver, som hver enkelt rolle skal tage sig af i management‐portalen, er samlet på My tasks‐
fanebladet. I eksemplet herunder er der to ansøgninger, der skal bedømmes i det program, som
programmedlemmets tilhører. Der er derfor to opgaver på My tasks‐fanebladet.
Når man skal lave en statusopdatering i Manager‐portalen, klikker man på Status update‐linket:

Herefter kommer denne formular frem:

I formularens Status‐boks vælger man, om man i venstre side vil lave en statusopdatering til den
aktuelle status (venstre side), eller om man vil lave en statusopdatering til en ny status (højre side).
Laver man en statusopdatering til den aktuelle status forbliver opgaven i samme status og lokation,
og den vil således stadig være på My tasks‐fanebladet. Laver man en statusopdatering, hvor
kandidaten flyttes til en ny status, som man ikke selv har adgang til at se, forsvinder den fra listen af
opgaver på My tasks‐fanebladet.
Man vil dog kunne gå ind under stillingen og se alle ansøgerne, samt hvilken status de befinder sig i.
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Sletning af statusopdateringer
I administratorportalen har man mulighed for at slette statusopdateringer. Det kan være nyttigt, hvis
man er kommet til at vælge en forkert status som Næste status.
Man kan slette den Aktuelle status, hvorefter systemet sætter den forrige status til den aktuelle.
Hvis man på den måde fortsætter med at slette den aktuelle status, ender man med at slette hele
opgavehistorikken.
Note: Man skal være varsom med at slette, fordi man ikke kan fortryde en sletning!
Hvis man ønsker at slette en statusopdatering går man ind på Opgaver‐fanebladet og klikker på
Opgaveopdatering:

Sig Skip til en eventuel E‐form, hvorefter statusopdateringsvinduet kommer frem. Klikker man på
Slet‐knappen i den venstre side, sletter man den aktuelle status og forbliver i samme vindue:
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Ved at vælge Opgaver‐fanebladet, ligger der nu kun to opgaver under fuldførte opgaver, mens den 3.
fuldførte opgave er rykket op som en åben opgave:
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E-mails og makro
Mailskabeloner og makroer
I PhD Planneren findes et antal mailskabeloner, som kan bruges, når man skal skrive en e‐mail. En
mailskabelon består af et prædefineret indhold, så man ikke selv skal sidde og forfatte teksten. I
indholdet indgår makroer. Makroerne bruges til automatisk at hente relevant data, som varierer fra
kandidat til kandidat.
Screendumpet nedenfor viser et eksempel på en tilbudsskabelon. Makroerne er markeret med en
rød boks. Når e‐mailen afsendes vil makroerne automatisk blive udfyldt med data, som er registreret
på den kandidat, som e‐mailen sendes til.
Ligeledes vil signaturen automatisk blive udfyldt med data på den person, som sender e‐mailen.

Massemails
En massemail er en e‐mail, som sendes til flere modtagere på én gang. Fordelen ved massemails er,
at man undgår at skulle sende den samme mail flere gange.
Ulempen ved massemails er, at man ikke ser makroerne udfyldt, før e‐mailen er sendt. Hvis der er
problemer med en af makroerne, kan det være lidt besværligt at gennemskue, hvor problemet ligger.
En massemail kan f.eks. være afslag til alle de ansøgere på et opslag, der ikke skal have et tilbud. Det
kan også være en besked fra ph.d.‐administrationen til alle aktive ph.d.‐studerende. Ved at søge
bestemte grupper af ph.d.‐studerende ud via et filter, kan man sende en e‐mail til præcis de
personer, man ønsker at ramme.
Se vejledningen Filtre i PhD‐Planner for mere information om at lave et filter.
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Massemails til ph.d.‐studerende vælges på nederst på fanebladet Medarbejdere:

Der kan også sendes en massemail til alle kontaktpersoner fra fanebladet Kontaktpersoner:

Statusopdatering og afsendelse af e-mail
Der er forskel på ”bare” at sende en mail til en kandidat og at sende en e‐mail i samme ombæring,
som man laver en statusopdatering på en kandidat.
Hvis man ”bare” sender en e‐mail 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 e‐mail 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 mailskabelon, der bruges til
det, indeholder en makro, som henter titlen 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 e-mails?
Herunder gennemgås, hvorfra og hvordan man afsender de mest typiske e‐mails indenfor tre
forskellige steder i systemet:




På en kontaktperson
på en kandidat og eller
på en ledig stilling.
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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 mailskabeloner, 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
Mails i forbindelse med oprettelse af adgang til PhD Planner
Når en kontaktperson er oprettet i PhD Planner, og man skal give personen adgang til Manager‐
portalen, gøres det fra kontaktpersonens Selvbetjenings‐faneblad. Vælg Manager Portal og trykker
på Opret konto:

Så sendes der automatisk en e‐mail til personen med login‐informationer. Ønsker man at se den e‐
mail, 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 e‐mail‐
skabelon. Send dog ikke gammel e‐mail med password, da det er forældet.
Der er også fra Selvbetjenings‐fanebladet, at man kan fjerne en kontaktpersons adgang til manager‐
portalen.

Kandidater
Besvarelse af e‐mail
Hvis man har modtaget en e‐mail fra en ansøger/kandidat og skal svare tilbage, starter man med at
gemme e‐mailen på ansøgningen. E‐mailen gemmes under Dokumenter‐fanebladet, og herfra kan
man åbne og svare på e‐mailen:

Svarer man fra Dokumenter‐fanebladet, bliver e‐mailen også automatisk gemt under Dokumenter‐
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fanebladet. Det er derfor en fordel at starte med at arkivere e‐mailen før der svares.

Afsendelse af e‐mail til kandidat – uden statusopdatering
Når man sender en e‐mail uden samtidig at lave en statusopdatering, klikker man på Ny e‐mail‐
knappen på kandidatens Dokumenter‐faneblad, og vælger den mailskabelon, man ønsker at bruge:

E‐mailen vil automatisk blive gemt på kandidaten.

Statusopdatering og afsendelse af e‐mail til en kandidat
Når man sender en e‐mail i samme ombæring som en statusopdatering, så starter man med at lave
en Opgaveopdatering på kandidaten:

Hvis man ønsker, at kandidaten skal skifte til en ny status samtidig med, at e‐mailen sendes, vælger
man først den nye Status under Næste status (højre side af billedet). Derefter vælger man hvilken
mailskabelon, man ønsker at bruge, og til sidst trykker man på Gem og tilføj:
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Hvis man ønsker at kandidaten skal forblive i den samme tilstand, så vælger man mailskabelon under
Aktuelle status (venstre side af billedet), og trykker Gem:

E‐mailen bliver automatisk gemt på kandidaten.

Ledige stillinger
Udsendelse af e‐mail til én eller flere kandidater på én gang ‐ dvs. en massemail
Når man udsender en e‐mail til én eller flere kandidater på én gang, kan man både gøre det i
forbindelse med en statusopdatering eller ved bare at sende en e‐mail. Det kommer an på indholdet i
e‐mailen, om det er nødvendigt at sende e‐mailen ifm. statusopdateringen.
Ved udsendelse af afslag til alle dem, som ikke bliver indskrevet, kan man vælge at sende e‐mailen i
samme ombæring, som man laver en statusopdatering. Eller man kan først sende e‐mailen og så
derefter lave statusopdateringen.
Hvis man starter med at sende en massemail 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 afslagsmail til. Derefter vælger man Send E‐mail i dropdown‐listen under
Handling:
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Hvis man ønskede at sende e‐mailen i samme ombæring som statusopdateringen, ville man i stedet
skulle vælge Statusopdatering i dropdown‐listen under Handling.
Når e‐mailen er afsendt bliver den gemt på hver kandidats Dokumenter‐faneblad.
Hvis der er problemer med afsendelse af en massemail, modtager man en e‐mail fra PeopleXS i
Mailbox – ind, hvor der står noget om, hvad der er galt.
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E-mails gemt forkert kan resultere i en uopfordret ansøgning
Hvis man kommer til at klikke på den forkerte Gem‐knap, opretter man samtidig en uopfordret
ansøgning i stedet for blot at gemme e‐mailen på kandidatens nuværende ansøgning:

Den uopfordrede ansøgning opstår, hvis man ved en fejl kommer til at klikke på Gem i stedet for
Gem i peoplexs på dette billede:

Eller hvis man (efter at have klikket på Gem i peoplexs ) kommer til at klikke på Gem i dette billede:
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