
מדריך דוחות מערכת 2016



במראה החדש הדוחות מסודרים לפי תת קטגוריות 
קטגוריה מס' 1 : דוחות משרה
 



דוח מצב משרה נוכחי 

מציג את המצב הנתון כרגע בכל משרה, כלומר כמות מועמדים שנמצאת כעת בשלבים ●
השונים. את הדוח ניתן לסנן לפי: מחלקה, מנהל לקוח, מגייס, לקוח, תחום, מצב, סוג 

שם או מספר המשרה.
כמו כן ניתן למיין לפי תאריך פתיחת המשרה, ותאריך סגירת המשרה. אפשר לראות 
את אותם נתונים דרך מסך מועמדים באותם מסננים. הדו"ח מציג גם פעולות שקרו 

מבלי שיהיה סיכום לפעולה. (למשל ראיון טלפוני ללא סיכום-ייכלל בספירת הדוח)



דוח מצב משרה מצטבר 

הדוח מציג את כל המשרות שנפתחו החל מתאריך שבחרתי- מציג בצורה מפורט את ●
מה שקרה במשרה 

יש משמעות לנתונים בנוגע ל- נפסלו לאחר שליחה- איכות הגיוס.
 את הדוח ניתן לסנן לפי: מחלקה, מנהל לקוח, מגייס, לקוח, תחום, מצב, סוג שם או ●

מספר המשרה. כמו כן ניתן למיין לפי תאריך פתיחת המשרה, ותאריך סגירת המשרה
מציג את כל המועמדים שעברו בשלב אי פעם, כלומר מועמדים יופיעו כמה פעמים.  

(לא מציג פעולות שלא בוצעו)



דוח מצב משרה משולב 

שילוב של דוח משרה מצטבר ודוח משרה נוכחי. מציג את כמות המועמדים שעברו 
בשלבי המשרה ובסוגריים את כמות המועמדים שנמצאים כעת בשלב. מציג רק 

מועמדים שהשלב בוצע עבורם. נותן תמונה מה היה עד עכשיו במשרה ומה קורה 
כרגע במשרה. 



דוח משפך גיוס 

הדוח נותן אינדיקציה לכמות מועמדים בשלב וגם כמות מועמדים שהשלב בוצע עבורם, ●
למשל סיכום ראיון טלפוני

כמות מועמדים שנפסלו בשלב.●
כמות בשלב- מספר מועמדים שנמצאים כעת בשלב  כגון ראיון טלפוני.

בשלב סינון ראשוני- עמודת ביצוע מתייחסת למועמדים שעברו בשלבים במשרה או  
מועמדים שבוצע להם עדכון ומעבר למועמד הבא.



דוח ביצועי משרה 

הדוח מציג עבור כל משרה את תאריך הפתיחה, מי פותח את המשרה, ימים לשליחה ●
ראשונה של קורות חיים במשרה, כמות נפסלים, כמות קו"ח שנשלחו, כמות מפגשי 

מעסיק שהתקיימו ומצב המשרה כרגע.
את הדוח ניתן לסנן לפי תאריך פתיחת המשרה או מצב המשרה ●



דוח ראיונות לפי משרה

הדוח מציג עבור כל משרהראיונות במשרה- הופנו למנהל תיק, הופנו ללקוח בתקופה,רואיינו ●
בתקופה רואיינו עד כה 



דוח פעולות  לפי משרה

הדוח מציג עבור כל משרה: לקוח תאריך פתיחה וסגירה, בכל שלב כמה מועמדים ●
עברו בשלב 



דוח פסילות לפי משרה

הדוח מציג עבור כל משרה●



במראה החדש הדוחות מסודרים לפי תת קטגוריות 
 קטגוריה מס' 2 דוחות לקוחות



קורות חיים שהועברו ללקוח 

הדוח מציג את המועמדים שהועברו ללקוח, במיון לפי הלקוח. את הדוח ניתן 
לסנן לפי טווח תאריכים, לקוח, משתמש, תחום, סוג, שם המשרה.



מועמדים שנקלטו- לפי לקוח 

מראה לפי מגזרים כמה כל לקוח גייס בטווח תאריכים ●
מסיום. 



במראה החדש הדוחות מסודרים לפי תת קטגוריות 

 קטגוריה מס' 3- דוחות מגייסים ופעולות מגייסים



פעולות מגייסים לפי משרה

עבור מגייס, מציג את הפעולות שבוצעו בתחום תאריכים נבחר. מציג ●
לפי שלבים נפסל ולאחר מכן השלבים המתקדמים ביותר לשלבים 
הראשונים   סינון ראשוני כולל רק את המועמדים שעברו עליהם.

 דוג: מועמדים שעברו לשלב ראיון טלפוני ובוצע להם סיכום ראיון ●
טלפוני. 



פעולות שבצעו מגייסים 

דוח פעולות למגייס מציג רק פעולות/שלבים שבוצעו. דוג: מועמדים שעברו ●
לשלב ראיון טלפוני ובוצע להם סיכום ראיון טלפוני. 



במראה החדש הדוחות מסודרים לפי תת קטגוריות 
 דוחות מועמדים



דוח מקורות מועמדים לפי שם המועמד

פירוט המועמדים לפי מקורות באיזה משרה ופירוט השלבים. ●
מקורות אפקטיביים 



מועמדים שעברו דרך שלב 

פירוט המועמדים שעברו בשלב שנבחר והצגת השלב הנוכחי. ●

הדוח מציג את סיבת הפסילה  של מועמד בשלב נפסל. ●

על מנת להשתמש בדוח בצורה אפקטיבית ממולץ לבחור שלב אחד בשדה שלבים על מנת לא ●
לקבל נתונים כפולים של מועמדים. 

דוגמה: בבחירת שלב קו"ח נשלחו >יוצגו כל המועמדים שנשלחו ובאיזה שלב נמצאים כעת. אם ●
נוסיף לדוח גם שלב פסילה ייתכן ויוצגו כפילויות של מועמדים, פעם בשלב קו"ח נשלחו ופעם 

נוספת בשלב נפסל. 



מועמדים לפי מרכז הערכה

פירוט המועמדים לפי מרכז ההערכה אליו הם שויכו. הדוח כולל פרטי התקשרות. ניתן להפיק לפי ●
מרכז ספציפי. 



מועמדים לפי קורס

פירוט המועמדים לפי קורס אליו הם שויכו. הדוח כולל פרטי התקשרות. ניתן להפיק לפי קורס ●
ספציפי. 



מועמדים שנקלטו

פירוט המועמדים שעברו לשלב נקלט. הדוח כולל פרטי המשרה, מקור הגיוס ותאריך תחילת ●
העבודה. ניתן לסינון לפי, מחלקה, משתמש, אחראי משרה, לקוח , סוג תהליך, תחום, מצב, סוג 

ומשרה. ניתן להגדרה לפי טווח תאריכים או מקור. 



קליטות מועמדים- מש"א

מציג את פרטי המועמדים שנקלטו מיועד למחלקת משאבי אנוש לצורך ●
קליטה. מועמדים שהתקבלו לעבודה.



מועמדים- סיבות פסילה מפורט 

מציג את שמות המועמדים, המשרה ממנה נפסלו, ●
תאריך פתיחת משרה, תאריך פסילה, סיבת פסילה. 



במראה החדש הדוחות מסודרים לפי תת קטגוריות 
 דוחות מקורות



דוח מקורות גיוס אפקטיביים 

כמות  מועמדים שהגיעו בטווח תאריכים מסוים ממקור אפקטיבי* מסוים. ●

מציג מועמדים שנמצאים בתהליך, לפי השלב שבו נמצאים כעת. ●

כלומר כמות מועמדים שנמצאת כעת בשלבים. כולל שלב סינון ראשוני ונפסל.●

מקור אפקטיבי* המקור הראשון ששלח את המועמד בתקופה של חצי שנה אחרונה. ●
ניתן להגדרה אישית בכל ארגון 



דוח מקורות אפקטיביים מקוצר 

מציג ללא שלבים את מקורות הגיוס. מציג את מספר המועמדים שהתקבלו ●
מהמקור, את מספר המועמדים ששויכו למשרות, והמועמדים בתהליך (לא 

כולל שלב סינון ראשוני ונפסל) אפקטיביות נמדד ביחס שבין אלו שתקבלו לאלו 
ששויכו.



דוח מקורות מקוצר כולל לא אפקטיביים 

מציג את מספר הקו"ח שהגיעו מהמקור וכמה מהם ●
שויכו למשרות. הדו"ח אינו מתייחס למקורות 

אפקטיביים.  



דוח כל המקורות 

כל הקליטות של המועמדים במערכת ●



דוח מקורות מועמדים לפי שם המועמד

פירוט המועמדים לפי מקורות באיזה משרה ופירוט השלבים. ●
מקורות אפקטיביים 



דוח מקור חבר מביא חבר 

●CVNEXT זמין רק עבור לקוחות שברשותם מודל חבר מביא חבר
פירוט המועמדים לפי מקור חמ"ח מסודר לפי העובד השולח. הדוח מציג את ●

שם השולח, שם המועמד/ים שנשלחו, המשרות בהן נמצא המועמד/ים 
(*יכולות להיות מספר משרות), השלבים בהן נמצא המועמד, תאריך השיוך ●

למשרה, המקור האפקטיבי של המועמד, ותאריך התפוגה של אפקטיביות 
המקור.



במראה החדש הדוחות מסודרים לפי תת קטגוריות 
 דוחות תהליך הגיוס



תקופתי 

מציג את סך כל המשרות שנפתחו בכל חודש, כמות תקנים, כמות המועמדים שעברו ●
בשלבים במהלך אותו חודש.

בתחתית הדוח, מוצג דוח תקופתי כללי שמציג את המידע הנ"ל ללא חלוקה למגזרים. ●

הנתונים של כמות המועמדים בשלבים מתייחסת לחודש המבוקש בלבד. ●

בנוסף הנתונים בדוח מתייחסים לחודש מלא בלבד. ●



קבצים שלא נקלטו 

מציג את הקבצים שלא נקלטו בטווח תאריכים נבחר  ●


