
 0100 سال برای(  ATS ) متقاضی ردیابی های سیستم برتر افزار نرم 01

 

 0100 سال برای ATS برتر افزار نرم 01

 سختی ارک شما شده بینی پیش و فعلی نیازهای با آنها ارائه تطبیق و مختلف افزارهای نرم معایب و مزایا سنجیدن

 .ایم کرده ساده را فرآیند ،0100 سال برای متقاضیان ردیابی سیستم برتر افزار نرم 01 ارائه با ما. است

0 .Oracle Taleo 

Oracle Taleo ارائه هاتلنت حفظ و توسعه کسب، برای را هایی حل راه که است ابر بر مبتنی افزار نرم یک 

 .داد تغییر کاری و کسب هر نیازهای با مطابق را استخدام، فرآیندهای سرتاسر توانمی اتوماسیون این با. دهدمی

را در اختیار  گذاری قیمت طرح سه رایگان، آزمایشی گزینه یک ارائه بر عالوه ،Oracle Taleo تجاری نسخه

 EDU و( ماه در دالر 45) توسعهدر حال  EDU ،(ماه در دالر 02) ظهور حال در EDU دهد:مشتریان خود قرار می

 (.ماه در دالر 38) یافته توسعه

 :ها ویژگی بهترین

 استخدام آسان بازاریابی 

 اجتماعی های رسانه ابزارهای از استفاده با کارمندان ارجاع افزایش  

 مکان هر و زمان هر در ها داده به دسترسی 

 با یکپارچه ادغام Microsoft Outlook، MyYahoo، و iGoogle 

 

0 .Bullhorn 

Bullhorn، فرآیندهای برای و است ابری فضای بر مبتنی که است استخدام افزار نرم ابزار یک اول درجه در ATS 

با  تعامل هر از پس را هاداده فوری ورود امکان همراه، تلفن با سازگاری دلیل به  Bullhorn. است مناسب بسیار

 .کندمی فراهم مکانی هر در ،کارجو



 

Bullhorn، ماه در دالر 22 از هابسته که دهدمی نشان آنالین هایبررسی. دهدمی ارائه را گذاریقیمت نوع چهار 

 .است متفاوت سازمان خاص تجاری نیازهای اساس بر قیمت اما شوند،می شروع

 :ها ویژگی بهترین

 کارجویان هایداده آسان مدیریت و دسترسی 

 دهدمی را رکوردها به هایادداشت کردن اضافه 

 خاص کارجوی هر با ایمیل تعامالت تمام آسان ردیابی 

 واقعی زمان در سوابق رسانیروزبه  

 استخدام تیم پیشبرد اهداف برای اجرا قابل مدیریت و دهیگزارش هایگزینه 

 لینکدین سوابق به سیستمی درون دسترسی 

8 .IBM Kenexa BrassRing 

 

IBM Kenexa BrassRing حل راه یک ATS مشارکت و جذب برای رفتاری بازاریابی از که است ابر بر مبتنی 

 به ایانپ فرآیند مدیریت برای را استخدام هایویژگی از ایمجموعه افزارنرم این. کندمی استفاده استعدادها فعاالنه

 هب شرکت توسط تجاری نیازهای تحلیل و تجزیه انجام از پس افزار،این نرم گذاری قیمت .کندمی فراهم انتها

 .شودمی گذاشته اشتراک

 :ها ویژگی بهترین

 ی کارجویان مستعدذخیره از ایگسترده طیف به دسترسی 

 موثر و جذاب هایارزیابی 

 توسط IBM Watson analytics پیدا را گزینه بهترین سرعت به تواند می بنابراین و شود می ارائه 

 .کند

 شده بهینه اجتماعی هایرسانه بر مبتنی استخدام برای 

5 .Jobvite 

 مدیریت و ایجاد اجتماعی، استخدام ،کارجویان بر متمرکز و ابری فضای بر مبتنی ATSیک   Jobviteافزار نرم

 یک همچنین آنها. سازدمی پذیرامکان را داخلی عملکردهای و موبایل، برای شده سازیبهینه شغلی هایسایت

 ارجاع و ها درخواست ها، مصاحبه برای را خاصی هایویژگی افزار نرم این. دارند ابزار این برای همراه تلفن برنامه

 .است مناسب بزرگ و متوسط های شرکت برای افزارنرم این. کندمی فراهم کارمندان

 دالر 011111 کارمند 4111 تا 0410 برای و سال در دالر 5111 را کارمند 41 تا 02 قیمت آنالین های بررسی

 .کنید دریافت سفارشینرم افزار  یک باشد بهتر شاید حال، این با. کند می تعیین سال در



 

 :ها ویژگی بهترین

 کارمندان آسان ارجاع 

 مصاحبه بر اساس داوطلبان بندی رتبه و خودکار غربالگری 

 کارجویان برای موبایل با سازگار اپلیکیشن 

 این قابلیت را دارد که Smart Scheduler، بهترین و کندمی نگاه کنندهمصاحبه چند هایبرنامه به 

 .کندمی انتخاب جدید مصاحبه ریزیبرنامه برای را زمان

 خاص نامزد یک با مکالمات همه ضبط  

 ای مکان کار، گردش کلیدی، کلمات نام، اساس بر کارجویان جستجوی برای قدرتمند جستجوی ابزار 

 درخواست تاریخ

4 .Smart Recruiters 

همراه  استعدادیابی ایی ازمجموعه. است مناسب سازمان یک درجه نیازهای برای ،Smart Recruitersافزار نرم

 شده ریزیبرنامه هایاعالن طریق از بهتر ارتباط برقراری امکان کند.می ارائه یکپارچه پیش از ارزیابی ابزارهای با

 .کندمی فراهم را خودکار های پاسخ و

 طرح. شود استفاده نفر 01 برای حداکثر تواندمی و است دسترس در رایگان صورت به Smart Start بسته

Smart Recruit  کارمند پایگاه یک برای را آینده هایافزونه ادغام امکان و دارد قیمتدالر  10000 سال در 

 .شود همراه خود های برنامه ردیابی با مثال عنوان به دارد قصد سازمان اگر یا کندفراهم می رشدبهرو

 :هاویژگی بهترین

 استخدام تیم در آسان همکاری و ارتباط 

 پیام سوابق آسان ردیابی 

  کتابخانهقالب  یک ایجاد با انطباق و سازگاری  

 ذخیرهی کارجویان مستعد بهتر هماهنگی و مدیریت برای شده شخصی هایبرچسب 

  پیشرفته جستجویفیلتر 

2 .iCIMS 

 هایاندازه با هاییسازمان برای را هاییحلراه، گیریپشتیبان در تجربه دهه یک با ،iCIMS Recruitافزار نرم

 از درصد 01 حدود جمله از مشتری، 5111 از بیش با پلتفرم این. دهدمی ارائه و صنایع مختلف مختلف

Fortune100 ، پیشنهادی قیمت خود خاص نیازهای با توجه به میشود توصیه که حالی در .است شده تشکیل 

 باالی افراد برای و سال در دالر 2111 نفری، 011 تا 40 کارمند پایه یک برای هزینه متوسط کنید، درخواست

 .است سال در دالر 051111 کارمند 4111



 :ها ویژگی بهترین

 استخدامی هایآگهی مدیریت 

 اجتماعی هایرسانه و گوگل با همکاری طریق از بهتر جستجوی 

 واقعی زمان در آگاهی با شده شخصی داشبوردهای 

 واقعی زمان در ارزیابی و نتایج  غربالگری 

7 .Greenhouse 

 هایمصاحبه ایجاد برای نیز را یجامع انسانی ابعمن مدیریت ،ATSیک  ارائه بر عالوه ،Greenhouseنرم افزار 

 ریقط از و داد تطبیق تیمی اندازه هر برای توانمی را افزاری نرم سیستم این کند.یکپارچه فراهم می و متمرکز

 و Core، Pro: افزار وجود داردبرای این نرم گذاری قیمت طرح سه .است دسترسی قابل نیز موبایل اپلیکیشن

Enterprise .است سال در دالر 04111 تا 2111 محدوده در هزینه میانگین. 

 :ها ویژگی بهترین

 کارجویان امتیازی کارت کمک با آسان ردیابی 

 و هامهارت یمجموعه ارزیابی جهت کنندگانمصاحبه برای سفارشی ارزیابی هایبرنامه ایجاد 

 مناسب هایصالحیت

 ایمیل هایقالب و شغلی، تابلوهای شغلی، صفحات سازی سفارشی 

 ها گزارش ساده پیکربندی 

3 .Bamboo HR 

 همراه تلفن برنامه یک با. دهدمی ارائه متوسط و کوچک مشاغل برای آلایده  ATSیک  ،BambooHR افزارنرم

 ملکردع مدیریت و غیاب و حضور ردیابی کترونیکی،ال امضای ورود، برای را ابزارهایی آسان، دسترسی امکان برای

 بهتر دقیق، اطالع برایکه . Advantage و Essentials: داردوجود  گذاریقیمت طرح برای دو .دهدمی ارائه

 .بگیرید تماس شرکت با است

 :ها ویژگی بهترین

 یادگیری برای آسان و پسند کاربر 

 آسان ورود و کارجویان پیگیری برای ساده فرآیندهای 

 نامزد چندین برای پیام ریزی برنامه و تنظیم قابل ایمیل هایقالب 

 اجتماعی های رسانه و شغلی تابلوهای با ادغام 

2 .SAP Success Factors 

 و غربالگری یابی،منبع ازاست که  ابر بر مبتنی و نگر کل، ATS سیستم یک ،SAP Success Factorsافزار نرم 

 افزارنرم. دهدمی ارائه را عملکرد معیارهای و کارکنان مشارکت دستمزد، و حقوق مدیریت تا سیستم به ورود



 به ازاء ، SAP Success Factorsافزار نرم .کندمی پویا را استخدام چرخه فرآیندهای تمام تخصصی استخدام

 .دارد هزینه سال در دالر 35.48به ازاء هر کاربر  HCM یمجموعه که حالی در دارد قیمت ماه در دالر 8 کاربر هر

 :ها ویژگی بهترین

 مرکزی مدیریت با شغل جهانی دسترسی و توزیع 

 جهان سراسر در کشور 31 از دانشگاه و اجتماعی، هایرسانه پورتال شغلی، تابلوی 5111 نگرش به 

 گراواکنش ایحرفه سایت یک ایجاد 

 با کارجویان  روابط مرثر مدیریت 

 الکترونیکی امضای و نامهمثل:  آنالین یپیشنهاد هایحل راه 

01 .Workable 

 یستمس این. باشد دسترسی قابل موبایل و دسکتاپ در تواندمی که است نگرکل، ATS یک ،Workableافزار نرم

 ار امتیازی کارت و مصاحبه بندیزمان تیمی، ارتباطات ،کارجویان هایپروفایل به آسان اینقطه تک دسترسی

 هر برای دالر 41) حرکت حین در پرداخت: دهدمی ارائه را گذاریقیمت طرح سه ،Workable .کندمی فراهم

 .دارد وجود نیز، زهرو 04 رایگان آزمایشی گزینه. مقدماتی و شروع ، (ماه هر در شغل،

 :ها ویژگی بهترین

 استخدام تیم برای دسترسی امکان با هاداده از حفاظت 

 ارسال و شغل ایجاد نقش، تعیین با آسان دهیگزارش هایکانال 

 ماندن اطالعات محرمانه کنترل توانایی 

 کندمی تولید کننده استخدام تیم برای منظم طور به کاربردی را فعالیت و هاگزارش 

 کلیک یک با متعدد شغلی تابلوهای در ارسال 

 تقویم و ایمیل سازی همگام با آسان ریزیبرنامه 

 
 

 


