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JobFeed to przyjazny dla użytkownika interfejs, automatycznie łączący bazę Twoich ogłoszeń z bazą danych StepStone. 

Dzięki JobFeed wszystkie Twoje aktualne ogłoszenia wyświetlają się na platformie www.stepstone.pl.

Interfejs dostosowuje ogłoszenia do unikalnego formatu Liquid Design, zgodnego ze specyfikacją Stepstone, co pozwala 

na szybszą publikację. Lista Twoich ogłoszeń jest aktualizowana przez JobFeed, nie musisz sprawdzać tego samodzielnie. 

JobFeed porównuje też treść ogłoszeń i eliminuje powtarzające się dane, odciążając Cię od ręcznego sprawdzania. 

Unikalne treści ogłoszeń znacząco poprawiają ich jakość i efektywność.

JobFeed dostosowujemy do potrzeb Klienta. Dbamy by 

był skonfigurowany w sposób, który pozwoli na sprawne 

przesyłanie ogłoszeń. Warunkiem powodzenia tego 

procesu jest jednak przygotowanie ogłoszeń zgodnie 

z wymogami technicznymi platformy StepStone. Dlatego 

niezwykle ważna jest ścisła współpraca między StepStone 

a Twoją firmą. 

JobFeed świetnie sprawdza się szczególnie w sytuacjach, 

gdy konieczne jest równoległe zarządzanie i publikacja 

wielu ogłoszeń o pracę, a do tego muszą one być 

dostępne w formie cyfrowej w wewnętrznych systemach 

ATS, np. do publikacji ogłoszeń na stronie internetowej 

firmy z możliwością eksportowania ich w formacie XML.

 

Indywidualna konfiguracja JobFeed koordynowana 

jest przez zespół StepStone we współpracy z działem IT 

Twojej firmy (lub osobą odpowiedzialną za utrzymywanie 

systemu ATS). Tuż po zakończeniu integracji z JobFeed 

wymiana danych odbywa się automatycznie.

 Czy każde z Twoich ogłoszeń posiada 
indywidualny numer referencyjny w ATS?

 Czy każde ogłoszenie zawiera tytuł 
lub nazwę możliwą do odczytania 
przy użyciu ogólnie dostępnego 
oprogramowania?

 Czy treść ogłoszenia można odczytać 
przy użyciu ogólnie dostępnego 
oprogramowania - najlepiej 
w oddzielnych blokach tekstowych 
(np. zakres czynności, wymagania, 
dane kontaktowe, itp.)?

Kiedy warto korzystać z JobFeed?

Sprawdź, czy Twoja firma spełnia podstawowe 
wymagania dotyczące korzystania z JobFeed:

JobFeed – łącznik pomiędzy Twoimi ogłoszeniami a serwisem 
StepStone

StepStone JobFeed
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Jakie są zalety korzystania 
z JobFeed?

Niezawodny sposób na przesyłanie ogłoszeń

Masz pewność, że ogłoszenia przesyłane z Twojego 

systemu ATS są dostosowane do wytycznych StepStone 

i zgodne z identyfikacją wizualną Twojej firmy.

Szybsza i łatwiejsza publikacja Twoich ogłoszeń 

na platformie StepStone

JobFeed bezpośrednio i automatycznie pobiera ogłoszenia 

z Twojego systemu ATS i publikuje je na platformie www.

stepstone.pl oraz na stronach partnerów. Nie musisz się 

już martwić czynnościami administracyjnymi, nie ma 

konieczności porównywania treści, ogłoszenia pojawiają 

się szybko i sprawnie, a Ty masz całkowitą pewność, że 

lista jest aktualna. 

Wydajne wykorzystanie zasobów

Zapomnij o czasochłonnej koordynacji procesu publikacji 

ogłoszeń, konieczności zatwierdzania ich, dbania 

o harmonogram. JobFeed doskonale zastąpi Cię 

w tych żmudnych czynnościach. To Ty decydujesz kiedy 

i w jakiej formie ogłoszenie pojawi się na platformie 

www.stepstone.pl. 

Łatwiejszy proces zarządzania

Wszelkie wprowadzane w JobFeed zmiany 

w opublikowanych ogłoszeniach implementowane 

są automatycznie.

Bezproblemowe korzystanie

Natychmiast po integracji JobFeed z Twoim systemem 

wszelkie procesy zarządzania treścią są monitorowane 

przez StepStone. 

Jak zostać użytkownikiem 
JobFeed?

Wykwalifikowany zespół konsultantów StepStone służy 

pomocą i radą w każdej kwestii związanej z korzystaniem 

z JobFeed. Z przyjemnością przedstawimy Ci rozwiązania 

dopasowane do Twoich potrzeb. 

Jeżeli zdecydujesz się na podpisanie umowy, konsultant 

obsługi Klienta StepStone skontaktuje się ze wskazaną 

przez Ciebie osobą, odpowiedzialną za kwestie 

techniczne i wspólnie z nią skonfiguruje JobFeed z Twoim 

systemem ATS w ustalonym terminie. Od tej chwili Twój 

dział HR będzie mógł skupić się wyłącznie na planowaniu 

rekrutacji.

Opis techniczny

JobFeed to oprogramowanie oferujące następujące 

funkcjonalności:

 Obsługa dowolnych formatów XML oraz JSON. 

Istnieje również możliwość pobierania treści ogłoszeń 

bezpośrednio z Twoich stron internetowych z zakładki 

„Kariera” (tzw. scrapping) w formacie HTML.

 Pobieranie ogłoszeń z Twojego systemu ATS.

 Dostosowanie ogłoszeń do formatu StepStone zgodnie 

z wymaganiami identyfikacji wizualnej Twojej firmy.

 Przesyłanie danych do bazy danych StepStone.

Wszelkie specyfikacje techniczne dotyczące Twojego 

JobFeed powstaną po konsultacjach nad najlepiej 

dobranym do potrzeb Twojej firmy rozwiązaniem. 
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Trzy opcje przesyłania danych

Jakiego rodzaju wiedzy technicznej 
potrzebuję jako Klient?

Nie potrzebujesz żadnej specjalnej wiedzy technicznej 
jako użytkownik JobFeed. Integracją systemu JobFeed 
z Twoimi danymi zajmuje się nasz zespół we współpracy 
z działem IT Twojej firmy (lub osobą odpowiedzialną za 
system ATS). Następnie JobFeed działa automatycznie, 
a Ty pracujesz na swoim systemie ATS. Porównywanie 
danych odbywa się automatycznie.

Jakie wymagania techniczne musi spełnić 
moja firma, aby mogła używać interfejsu 
JobFeed?

Jeżeli w Twojej firmie ogłoszenia mają formę cyfrową 
i są przechowywane w centrum danych, spełniasz już 
większość wymagań technicznych. Po uzgodnieniu 
formatu, dane te będą dostępne w bazie StepStone. 
Zawsze dążymy do scenariusza, w którym Twój system 
będzie technicznie obsługiwać format przesyłania danych 
StepStone.

Co się stanie, jeżeli warunki takiego 
scenariusza nie będą spełnione?

Opracujemy rozwiązanie dostosowane do Twoich 
możliwości i potrzeb. Określimy zakres wykorzystania 
standardowych modułów i dostosujemy je do wymagań, 
jakie ma Twoja firma. Otrzymasz JobFeed skonfigurowany 
dokładnie tak, jak tego potrzebujesz. 

Co się stanie, jeżeli format danych będzie 
niezgodny?

Jeżeli już dysponujesz interfejsem HTTPS/FTP, 
którego format danych (XML/HTML) nie jest zgodny 
z naszym formatem, wtedy utworzymy dla Ciebie 
specjalny konwerter odpowiedzialny za odpowiednie 
przekształcanie danych. 

Usługa JobFeed PUSH 
Klient umieszcza oferty 
na www.stepstone.pl 
za pośrednictwem protokołu 
HTTP (wysyłanie żądań POST).

FTP
Klient przesyła dane do serwera 
FTP StepStone lub StepStone 
pobiera dane z serwera FTP.

HTTPS 
StepStone pobiera dane z serwera 
WWW w Internecie.

JobFeed PUSH-Service

FTP

HTTPS
Klient StepStone

JobFeed

Co jeszcze powinieneś wiedzieć o JobFeed
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Kontakt

StepStone.pl sp. z o.o.

Telefon:      +48 22 857 13 00

E-mail:      kontakt@stepstone.pl

Masz więcej pytań? 

Skontaktuj się z nami - chętnie udzielimy więcej 

informacji!

Czy istnieją ograniczenia techniczne 
dotyczące JobFeed? 

Istnieje bardzo niewiele ograniczeń technicznych 

związanych z konfiguracją JobFeed. W pewnych 

okolicznościach określone problemy i wymagania 

pociągają za sobą większe nakłady pracy, a proces 

doradczy jest bardziej złożony.

Jako Klient, jak mogę sprawdzić, czy moje 
ogłoszenia zostały pomyślnie przesłane do 
serwera? Kiedy przesłane ogłoszenia będą 
widoczne?

Twoje ogłoszenia są zawsze dostępne na naszej stronie 

internetowej www.stepstone.pl oraz na stronach 

internetowych wybranych partnerów. Oprócz tego, 

jeżeli używana jest usługa JobFeed PUSH, aktualny status 

określonych ogłoszeń może być monitorowany przez 

Twój system.

Czy dopuszczalne są aktualizacje 
i/lub zmiany w ogłoszeniach?

Tak, możesz wprowadzać bezpłatnie małe poprawki 

w tekście przy użyciu JobFeed w trakcie okresu publikacji 

ogłoszenia. Pełne aktualizacje, zasadniczo zmieniające 

treść ogłoszeń, nie są możliwe. Oznacza to, że nie 

możesz zmienić już opublikowanego ogłoszenia np.: dla 

„Kontrolera” na ogłoszenie dla „Konsultanta”. Niemożliwa 

jest również zmiana kategorii ogłoszenia, które zostało 

już opublikowane.

Czy serwis StepStone przy użyciu interfejsu 
uzyskuje dostęp do danych poufnych?

Nie! Podczas konfiguracji JobFeed dochodzi do połączenia 

między systemem StepStone a Twoim systemem ATS, 

a jedyne dane, jakie są pobierane dotyczą ogłoszeń 

o pracę. StepStone nie ma dostępu do żadnych innych 

informacji poufnych. W takich przypadkach zastosowanie 

znajdują także przepisy o ochronie danych osobowych.

Jak długo może trwać konfiguracja 
JobFeed w mojej firmie? 

Nie istnieje standardowy harmonogram konfiguracji 

JobFeed, ponieważ każda firma jest inna i ma indywidualne 

potrzeby. Dlatego okres implementacji zależy od tego, jak 

szybko wszystkie niezbędne dane, informacje i szczegóły 

techniczne zostaną przekazane. Oczywiście zależy 

to również od funkcjonalności Twojego systemu ATS.

Jako Klient StepStone jesteś objęty opieką 

dedykowanego konsultanta naszego zespołu 

wsparcia technicznego. Ponadto dostępny będzie 

także konsultant techniczny przydzielony do 

współpracy z działem IT twojej firmy. 


