Recruiter XL – Microsoft Word installatie
1. Download onze Microsoft Word Addin van onze website. Dit is een ingepakt bestand
die je eerst dient uit te pakken. Vervolgens dubbel klik je op het bestand “setup.exe”.
De Recruiter XL Word addin is succesvol geïnstalleerd.

2. Om gebruik te maken van onze Microsoft Word addin dienen wij een instelling in uw
Word applicatie aan te passen.
Bestand > Opties > Vertrouwenscentrum > Instellingen voor vertrouwenscentrum >
Beveiligde weergave > Bovenste checkbox uitvinken > OK/opslaan
Zie de schermen hieronder;

3. Start de applicatie Recruiter XL op en login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
4. Open de “instellingen” module en klik op het icoon “Bedrijfsdetails”
5. Vink de optie aan “Gebruik Microsoft Word implementatie” en bewaar deze
instelling. Let op: Dit is een aanpassing voor alle gebruikers in het systeem! Dit
betekend dat alle gebruikers dan Microsoft Word implementatie zal moeten
gebruiken.

6. U dient de applicatie opnieuw op te starten.
7. Open de “instellingen” module en beweeg met de muis over het icoon “Brief
sjablonen” en klik op “Download XML”. Recruiter XL zal 3 bestanden downloaden,
deze dient uw te bewaren in de download folder en dienen niet verwijderd te
worden.
LET OP: Zodra een gebruiker niet alle rechten heeft binnen Recruiter XL, kan het
zijn dat de gebruiker niet de 3 .xml bestanden kan downloaden. Vraag een collega
(met de juiste rechten) of hij/zij jouw deze bestanden wilt toe sturen en zet deze in
je download folder van je computer.

8. Alle voorbereidingen zijn nu klaar en de koppeling tussen Recruiter XL en Microsoft
Word kan worden gebruikt.

Recruiter XL – Microsoft Word Brieven en contracten
1. Maak brief en contract sjablonen aan in de instellingen module. In het onderstaande
voorbeeld laten wij zien hoe je een kandidaat sjabloon aanmaakt. Klik op het “+”
icoontje op een niewe brief aan te maken. Recruiter XL download automatisch een
Word bestand wat je dient op te slaan (in de zelfde folder waar ook de 3 .xml
bestanden staan).

2. Open het gedownloade Microsoft Word bestand. Stel deze op met alle editing tools
die Word je aanbiedt. Vervolgens heb je boven in de Ribbon Bar een “Recruiter XL”
tab. Bewaar de brief sjabloon (met onze bewaar knop), nadat het document bewaard
is zal deze in Recruiter XL staan. Het gedownloade Microsoft Word bestand wordt
van uw computer verwijderd (om vervuiling te voorkomen).

3. De aangemaakte brief of contract sjabloon staat nu in Recruiter XL. Deze kan nu
gebruikt worden in de bij behorende modules (kandidaten/bedrijven/projecten).

4. Recruiter XL zal de brief sjabloon downloaden als een Microsoft Word document.
Deze dien je op de zelfde locatie te bewaren waar ook de drie .xml feeds staan. Des
gewenst kan je de brief nog verder opmaken of aanpassen. Wanneer u klaar bent
dient u de brief weer te bewaren met onze Recruiter XL “bewaar” knop (in Microsoft
Word).

5. Nadat de brief in Recruiter XL is geüpload, zal Recruiter XL vragen of u de brief direct
wilt doormailen.

6. Bovenstaande stappen werken exact het zelfde in de bedrijven module en in de
projecten module.

Recruiter XL – Microsoft Word CV layout
1. Beweeg met je muis over de knop “CV layout” en kies wel CV je wilt layouten in
Microsoft Word. Er wordt automatisch een Microsoft Word document gedownload,
deze dien je te openen

2. Na het layouten van het CV in Microsoft Word dien je het CV te bewaren. Het CV
wordt automatisch opgeslagen in Recruiter XL en kan worden verstuurd naar de
opdrachtgever.

3. Let op: Zodra u het CV bewerkt in het onderdeel “CV bewerken” worden alles CV
layout modelen weer terug gezet naar de standaard layout.

