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 ATSکارجویان  ردیابی سیستم برتر مزیت 02

 اهمیت هااین مزیت .کنیم برجسته را ATS سیستم ردیابی کارجویان یک برتر مزیت 02 داریم قصد ما ،مقاله در

 .دهدرا نشان می ،استخدامی کار و کسب برای ATS یک داشتن

 خداماست و جذب فرآیند کل به بخشیدن سرعت ،بخش اول شامل است، بخش دوشامل  استخدام فعالیت یک واحد

 ار تناسب بهترین منتخب شرکت و شده استخدام کارجوی اینکه از اطمینانبخش دوم  و مناسب استعدادهای

 .دارند

 ،استخدام هایواحد ٪89 از بیش که داد نشان ،شد انجام Recruit CRM توسطاخیرأ  که آنالین نظرسنجی در

 برای درصد این. کنندمی استفاده (ATSکارجو )  ردیابی سیستم یک از دارند، بیشتر یا کنندهاستخدام 02که 

 یک عملکرد. بود درصد ۶۷ برابر با و کمتر توجهیقابل طوربه داشتند، کمتری کنندگاناستخدام که هاییواحد

ATS مشتری با ارتباط مدیریت سیستم به شبیه حدودی تا (CRM )اصلی تمرکزکه  جزئی تفاوتاین  با است 

 . معطوف است جستجو کارکرد به ، ATSدر 



  افزوده ارزش با کار کسب برای زمان در جویی صرفه. 1

 هایروش و درخواست پردازش با مقایسه در ( ATSکارجویان )  ردیابی خودکار سیستم یک مزیت بزرگترین

  در زمان است. جویی صرفه ،معمولی استخدام

 یبند فهرست و پست حذف با. نیستند شغل این شرایط واجد دریافتی هایرزومه درصد 99 تا ۶7 متوسط طور به

 در آن، در ها ساعت صرف جای به فرآیند این کل نامربوط، های برنامه کردن فیلتر سپس کار، تابلوهای در دستی

 .شود می انجام ثانیه چند عرض

 استخدام کنندگان و کارفرما برای پذیر انعطاف سیستم قرار دادن یکاختیار  رد. 0

 ،کارجویان نیز برای حتی حال، این با. برندمی زیادی سود ATS از استفاده با استخدام واحدهای که است بدیهی

 جامان آنالین صورت به ندتوانمی را هاهماهنگی سایر و مصاحبه بازخورد کوتاه، هایفهرست زیرا است موهبت یک

 زا حجم زیادی با دنباشن مجبورکنندگان ایی دارند تا استخدامهای جذب و استخدام کارایی بهینهسامانه .هندد

 هب شوند،می انجام پلتفرم یک روی اکنون که را هاییمالقات قرار یا هایادداشت ود شوننو رها و روزومه روبهایمیل

  د. بسپارن خاطر

 هااپلیکشن بهتر مرور. 3

 در مکان یک در را خود نیاز مورد جزئیات تمام خود، استخدام داده پایگاه درها ی درخواستتمام داشتن نگه با

 انتخاب را کارجویان کنید، مقایسه راکارجویان  ،ها را جستجو کنیداپلیکیشن توانیدمی راحتی به شما. دارید اختیار

 سیستم کانبان یک فقط ATS از بسیاری. شد خواهید آگاه تکراری درخواست هرگونه از بنابراین .کنید

(Kanban)  کنند تر آسان را کارها تا دارند ساده . 

 های شغلیاعالن آسان وجود فرصت. 4

 کلیک یک با فرمپلت چندین در را شغلی هایفرصت دهدمی امکان شما به ( ATSکارجویان )  ردیابی سیستم یک

 اجتماعی فرمپلت هر از کاربری هایحساب به دستی ورود و اندازی راه به نیازی کنندگاناستخدام. کنید آپلود

 ورتص به پست هر از شده ایجاد نتایج و اجتماعی هایرسانه فرمپلت هر پیگیری به نیازی این، بر عالوه. ندارید

 جمعی طور به را آن سپس و کندمی آوریجمع پلتفرم هر از را تحلیل و تجزیه ،خودکار ATS یک .ندارید جداگانه

 ATS که است این الزم شرط حداقل اما دارند، را خود محبوب شغلی تابلوهای مختلف کشورهای. دهدمی نشان

 از یکی که google jobs در را مورد نظر مشاغل خودکار طور به با یک کلیک در چندین پلتفرم، بتواند باید

 . کند پست است، جستجوها بیشترین



 استخدامهای هزینه کاهش. 5

 رآیندف در را دالر صدها توانندنمینیروهای مستعد جدیدی را استخدام کنند اما  دائمأ اکثر مشاعل ناچار هستند تا

 اکارآمد،ن غربالگری فرآیند یک دلیل به وکارهاکسب ایناگر  ،همچنین کنند. گذاریسرمایه غربالگریگرانقیمت 

 تیم. اشدب داشته همراه به آنها برای بیشتری بسیار هایهزینه است ممکن  کنند، استخدام را افراد مناسب وانندتن

Sackett ، که گویدمی جهان، در استخدام کارشناسان مشهورترین از یکی ATS ترین صرفه به مقرون از یکی 

 هاSME هک است شده باعث فناوری این که است معتقد او! است کنون تا استخدام هایفناوری انگیزترین شگفت و

برای استخدام بسیار  استعداد جذبامروزه . دهند انجام را کارکنان استخدام وجذب  رقابتی فرآیند یک بتوانند

. دهدمی تغییر روزانه صورت به را استخدام نحوه جهانی سطح در فناوری بودن دسترس در . چونانگیز استهیجان 

 کننده استخدام یک هزینه حداقل. است یافته کاهش شدت به استخدام هر هزینه بازار، در ATS معرفی زمان از

 کاربر هر برای ماه در دالر 072 تا 022 حدود کارجویان ردیابی سیستم هزینه و است دالر 0222 تا 0222 ماه در

 بهبود ماه در درصد 7 از بیش را شما استخدامی منابع بازده تواندنمی ATS یک که کنیدمی فکر واقعأ آیا. است

 کند؟ جبران را هزینه و بخشد

 استخدام کیفیت بهبود. 6

 کنندگاناستخدام از درصد 92 تحقیقات، طبق «.تشود که سحرخیز اسکرم نصیب مرغی می» معروف قول به

 استخدام کیفیت اند،گنجانده خود وکارکسب در را (ATSکارجویان )  ردیابی سیستم که زمانی از که کنندمی ادعا

 .دارند بهتری

 بخشیدن سرعت با. ماندمی باقی روز 02 تقریبأ شرایط واجدکارجوی  یک درخواست که کندمی بیان دیگری تحقیق

 شکار ماش رقبای توسط صورت این غیر در که را استعداد با متقاضیان این راحتی به توانیدمی استخدام، فرآیند به

 وضوح به مختلف معیارهای از استفاده با را خود استخدام کیفیت حاضر حال در هاسازمان. کنید جذب شوند، می

 .کنندمی تعریف

 درون سازمانی ارتباطات بهبود. ۶

 زا یکی. شودمی منجر مطمئن ارتباطات برون سازمانی به که است چیزی همان قوی ارتباط درون سازمانی یک

 ،انیدرون سازم ضعیف ارتباط و ناکافی اطالعات د،یشومی مواجه آن با استخدام فرآیند طول در که اصلی مشکالت

 یندفرآ کل در که سایرینی با همچنین و استخدام تیم اعضای بین بهتر ارتباط برقراری امکان ATS یک. است

 فوظای و کنید ارسال نفر چندین به راحتی به را هاپیام تا دهدمی اجازه همچنین. کند می فراهم را هستند دخیل

دام در فرآیند استخ توانندمی تیم اعضای یهمه این، بر عالوه. کنید تعیین شده سازماندهی زمانی جدول یک در را



 طور به ATS اکثر امروزه. بگذارند، متقاضی هربرای  بازخورد همچنین و بندی رتبه یادداشت، ،مشارکت کنند

 کاغذبازی با نهایت در. شوند می ادغام مختلف ایمیل های سیستم و google/outlook های تقویم با یکپارچه

 .شویدمی مواجه ترییافتهسازمان فرآیند و کمتر

 صحیح و سریع گیریتصمیم. 8

 اشتباه تصمیم یک و ندارد وجود اشتباه احتمال ،کنیممی شرکت یک برای کار نیروی استخدام از صحبت زمانی که

 همه به کامل دسترسی (، ATSکارجویان )  ردیابی سیستم یک. باشد مضر شرکت مالی وضعیت برای تواندمی

. کندیم کمک سریعتر و بهتر هایسیستم ساختن بهویژگی  این. کندامکانپذیر میبه صورت یکجا  را ها برنامه

GetApp، هک کنندگانیاستخدام که دریافت ،است کوچک کارهای و کسب افزارهای نرم مقایسه سایت یک که 

 سرعت آنها ATS گفتند ٪0/9۷ – نداهکرد مشاهده را واضحی مزایای ،کنندمی استفاده متقاضی ردیابی سیستم از

 کندمی ساده را شرکت استخدام واحد مختلف فرآیندهای ATS یک خالصه، طور به. است داده افزایش را استخدام

 .بگیرید را داده بر مبتنی تصمیمات که دهدمی را اطمیناناین  و

 دهدمی ترویج را مشارکتی استخدام. 9

 و ترتنوعم تیمی توسعه به نسبت ترییافته سازمان رویکرد که دهدمی را امکان این شرکت به مشارکتی استخدام

 تیاستخدام مشارک که هستند اینوآورانه های برنامه دارای ،متقاضی نظارتی هایبرنامه .باشد داشته استعدادتر با

 ازخوردب کارآمد و موثر طور به توانندمی هاشرکت کنندگاناستخدام یا انسانی منابع هایدپارتمان. کنندمی آسان را

 .کنند رهبری را مشترک گیریتصمیم فرآیند یک و کنند مبادلهرا  کارجو هر یدرباره بررسی و

 بخشدمی سرعترا  استخدام یچرخه کل. 12

 ات دهدمی اجازه کنندگاناستخدام به واحد پلتفرم یک در کارجویان اطالعات یتمام سازماندهی و تمرکز مزیت

 .باشند داشته استخدام فرآیند کلی نمای به تریسریع دسترسی

 و مصاحبه ریزیبرنامه مناسب، کارجویان کردن محدود تا گرفته هابرنامه دریافت از را چیز همه ATS که زمانی

. ندکمی ترسریع را چرخه کل که رودمی پیش سرعتی با چیز همه کرد، پردازش را کار برای مناسب فرد استخدام

 متقاضیانا ب آسان و ارتباط پیگیری امکان و خشدبمی بهبود را استخدام فرآیند ،خودکار تماس هایقابلیت همچنین

 .کندمی فراهم را

 

 


