
Συλλέξτε για την επιχείρησή σας 

βιογραφικά μέσα από μια απλή και 

φιλική στον χρήστη φόρμα στο cloud

και αποθηκεύστε τα. 

Χρησιμοποιήστε τη δυνατή και 

εύχρηστη μηχανή αναζήτησης, για 

να ανασύρετε οποιαδήποτε χρονική 

στιγμή τα βιογραφικά που 

ταιριάζουν στις θέσεις που θέλετε να 

στελεχώσετε. 

Δείτε γραφικές απεικονίσεις 

στατιστικών αναλύσεων των 

βιογραφικών που έχουν 

καταχωρηθεί στη βάση σας, 

χρησιμοποιώντας διάφορα κριτήρια.

Δώστε δυνατότητα ελεγχόμενης,

περιορισμένης ή πλήρους 

πρόσβασης σε στελέχη μονάδων ή 

γεωγραφικών σημείων της 

επιχείρησής σας ώστε να μπορούν να 

επιλέξουν μόνοι τους, τους 

ανθρώπους που χρειάζονται. 

Τώρα είναι πιο εύκολο από ποτέ να 

βρείτε τους ανθρώπους που ζητάτε 

την στιγμή που τους θέλετε. 

Τo μόνο που χρειάζεστε είναι μια σύνδεση στο Internet.

Ένα φιλικό στο χρήστη έξυπνο εργαλείο για την υποβολή και την 

επεξεργασία βιογραφικών, που προσφέρεται μέσα από το cloud. 

eon CVbox



e-On Integration Α.Ε.

Γούναρη 3,  153 43 Αγία Παρασκευή
Τηλ: 210 60 18 700 Fax: 210 60 18 709
E-mail: prelations@e-on.gr, http://www.e-on.gr

 Ηλεκτρονική φόρμα υποβολής 
βιογραφικών μέσω της ιστοσελίδας 
σας.

 Δυνατότητα προσαρμογής των 
στοιχείων και των κανόνων ελέγχου 
στην φόρμα του βιογραφικού, με βάση 
τις ανάγκες σας.

 Δυνατότητα προσαρμογής του look & 
feel της φόρμας του βιογραφικού, με 
βάση την εταιρική σας πολιτική.

 Διαρκή ενημέρωση με νέα βιογραφικά.

 Ηλεκτρονική Βάση Βιογραφικών για να 
επιλέξετε αυτά που χρειάζεστε 
οποιαδήποτε στιγμή.

 Πλήρες περιβάλλον διαχείρισης, 
ελέγχου και εξαγωγής στατιστικών 
στοιχείων βιογραφικών με απλές 
διαδικασίες για το χρήστη.

 Δυνατότητα προσαρμογής των 
λειτουργιών της αναζήτησης, της 
στατιστικής ανάλυσης και της εξαγωγής 
δεδομένων στις ιδιαίτερες σας ανάγκες.

 Αυτόματα ενημερωτικά email προς 
κάθε ενδιαφερόμενο για κάθε νέο 
βιογραφικό που υποβάλλεται (π.χ. 
υπεύθυνο μονάδας,  καταστήματος 
κλπ.). Έτσι, δίνεται η δυνατότητα 
αποκεντρωμένης επεξεργασίας των 
βιογραφικών και αποφόρτισης του 
τμήματος Προσωπικού.

Το eon Cvbox με μια ματιά

Για τα κεντρικά σας:

Για όσους ενδιαφέρονται να σας 

υποβάλλουν το βιογραφικό τους:

Η φόρμα υποβολής του βιογραφικού είναι 

προσβάσιμη μέσα από την ιστοσελίδα της επιχείρησής 

σας από όλες τις συσκευές – PC, tablet, smartphones. 

Η συμπλήρωσή της από τους ενδιαφερόμενους είναι 

εύκολη χωρίς να απαιτούνται επεξηγήσεις. 

Υπάρχει δυνατότητα επισύναψης αρχείων (word, pdf

κ.ο.κ). Με την ολοκλήρωση της υποβολής ο 

ενδιαφερόμενος λαμβάνει μήνυμα επιβεβαίωσης 

λήψης της αίτησής του. 

Όλα τα βιογραφικά που υποβάλλονται στην 

ιστοσελίδα σας αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων 

του eon CVBox. 

Μέσα από φιλική στο χρήστη οθόνη, μέσω ίντερνετ, 

τα αρμόδια στελέχη της επιχείρησής σας μπορούν να 

βλέπουν τα βιογραφικά είτε με χρονολογική σειρά είτε 

να αναζητούν με φίλτρα αναζήτησης βιογραφικά με 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 

Τα φίλτρα αυτά επιλέγονται σε συνεργασία μαζί σας, 

ώστε να ταιριάζουν στις ιδιαίτερες ανάγκες σας. 

Επιπλέον, τα αρμόδια στελέχη σας μπορούν να δουν 

γραφικές απεικονίσεις στατιστικών αναλύσεων των 

βιογραφικών με τη χρήση προκαθορισμένων κριτιρίων

στατιστικής του συστήματος. 

Μπορεί να δοθεί περιορισμένη πρόσβαση στη βάση 

βιογραφικών με user name και password σε στελέχη 

άλλων γεωγραφικών τοποθεσιών για αναζήτηση των 

βιογραφικών που χρειάζονται.

Για τις τοποθεσίες αυτές υπάρχει και δυνατότητα 

ενημέρωσης μόνο μέσω email. Εφόσον κάποιος 

υποψήφιος εκδηλώσει ενδιαφέρον να εργαστεί σε μια 

τοποθεσία παράγεται αυτόματα ένα email με τα 

στοιχεία του ενδιαφερόμενου και ότι έχει 

συμπληρώσει στη φόρμα καθώς και το τυχόν 

συνημμένο βιογραφικό. 

Για τις άλλες γεωγραφικές σας 

τοποθεσίες:

Λειτουργίες


