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Smart решения за
подбор от SHL:
видео интервюта
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Технология с 
Изкуствен интелект

AUTOVIEW: Видео интервю по заявка

SMARTMEET: Структурирани интервюта в реално 
време.

CODEMEET: Интервюта в реално време с 
възможност за демонстриране на умения за писане 
на код



Autoview
Видео интервю по 
заявка
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Autoview – Бързо решение за 
подбор и наемане на кандидати

Видео интервю по заявка
Дава възможност на кандидатите на преминат интервюто когато 
и където поискат, посредством различни устройства – телефон 
или компютър, без участието на интервюиращ по същото време.

AI оценка
Програмата позволява, чрез изкуствен интелект да се 
оценят някои поведенчески параметри на кандидата –
съдържание на изказа, лицева експресия, тон на гласа, език 
на тялото.

Бърза подготовка на интервюто
Възможност за избор от голям брой въпроси, на няколко езика, 
свързани с определени компетенции, както и акцентиране или 
добавяне на нови въпроси в текстов, аудио или видео формат. 

Взимане на съвместни решения за наемане
Структуриран и обективен процес за преглед и оценка на 
кандидатите, който дава възможност за сътрудничество с 
други оценители чрез споделяне на обратна връзка, 
бележки и запис от интервюто.



Autoview: Подготовка на интервюто

Персонализирано изживяване
Брандиране чрез добавяне на визията на компанията, 
както и реалистичен преглед на позицията за оптимално 
персонализирано преживяване на кандидата. 

Богата библиотека от предварително записани въпроси
Избор от множество предварително записани въпроси от различни 
категории - поведенчески, професионални и ситуационни.

Създаване на собствени въпроси в текстов, аудио или 
видео формат и използване на нашата експертна 
услуга, която помага за съставяне на въпроси, 
специфични за бизнес нуждите.

Създаване на собствени въпроси

Стандартизирана оценка чрез точно 
дефинирани параметри
Интервюиращите имат възможност да зададат собствени 
параметри за оценка.

Комбиниране с други методи за оценка
Добавяне на различни методи за оценка към процеса с цел
цялостна оценка на когнитивните, езикови, поведенчески и 
функционални умения.
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Autoview: Въвличане на 
кандидатите

Интервюто може да бъде 
проведено през 
различни устройства –
мобилен телефон, 
лаптоп/компютър

Интервюто може да се 
паузира и рестартира от 
определен момент

Персонализиране 
според работния 
процес, добавяне на 
примерни въпроси за 
запознаване с процеса

Персонализиране на 
интерфейса за 
осигуряване на 
реалистично изживяване

Системна диагностична 
проверка преди 
началото на интервюто



Подробни доклади с 
включени отговори на 
кандидатите и подробни 
насоки и препоръки

Пълен запис на интервюто 

Поставяне на оценка с 
помощта на предварително
дефинирани параметри за 
оценкаМножество асесори могат да 

оценяват интервюто  

Споделяне на записа от 
интервюто и оценките с други 
асесориОтбелязване на 

конкретен момент за 
обратна връзка, по време 
на прегледа на интервюто

AI оценка за уменията на 
работното  място, социалните 
умения и функционалните
знания

Възможност за 
изпращане на доклад 
към кандидатите



SmartMeet
Видео интервю на 
живо
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SmartMeet 

Видео интервю на живо
Дава възможност за провеждане на всеобхватни и оптимизирани 
интервюта в реално време, с широк обхват на въпросите насочени 
към различни роли.

Структуриран процес 
Провеждане на структурирани интервюта от различни места и хора, 
чрез предварително дефинирани въпроси и критерии за оценка.

Бърза подготовка на интервюто
Избор от голяма библиотека от въпроси

Взимане на решения в колаборация с колеги
Структуриран и обективен процес за преглед и оценка на 
кандидатите , който дава възможност за сътрудничество с други 
оценители чрез изпращане на покани в движение, споделяне 
на запис от интервюто, оценки и обратна връзка. 

Пести време при подбор



Видове интервюта

• Широко използвано 
на всички нива и 
етапи

• Особено подходящо 
за първо интервю на 
външни кандидати, 
което да е 
последвано от 
интервю за 
технически познания

• За вътрешна и външна 
селекция

• Полезна техника за 
второ интервю, 
позволяваща 
структуриран и 
систематичен подход с 
минимално 
припокриване

• Използва се 
единствено за 
подбор

• Особено подходящо 
при наличие на 
множество 
кандидатури. 

Къде се използва Къде се използва Къде се използва

Биографично интервю
Хронологично проучване 
на предишния опит на 
кандидата, широко 
използвано на всички 
нива и етапи

Компетентностно 
интервю
Структурирана серия от 
въпроси, насочени към 
извличане на поведенческа 
информация спрямо 
специфични компетенции, 
свързани с работата

Ситуационно интервю
Поредица от 
предварително 
определени, хипотетични 
въпроси, свързани с 
работата, които се 
оценяват спрямо набор от 
предварително 
определени отговори
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Структурирани според ролята 
интервюта

Изготвяне на 
правила за 
оценка на 

кандидатите по 
всеки тип въпрос

Правила 
за оценка

Определяне на 
компетенциите 

за оценка

Анализ на 
позицията

Изграждане на 
интервюто чрез 
биографични, 
ситуационни 

и/или 
компетентностни 

въпроси

Създаване 
на въпроси

Интервюира
не и оценка

Интервюиране 
на живо с 

предварително 
създадени 
въпроси и 
оценка по 

предварително 
зададени 

параметри
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SmartMeet: Основни 
функции

Оценка в реално 

време

Видео и чат

Добавяне на 
участници и 

запис на обратна 
връзка

Повторно гледане 

Наблюдение

Анотации и обратна 

връзка

Бяла дъска

Насоки Добавяне на 
въпроси и 

критерии за 
всеки
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Доклади и резултати

• Обобщени и детайлни резултати по 
секции

• Подробна диагностика

• Предложения за последващи 
интервюта

• Възможност за персонализиране и 
корекции



CodeMeet
Видео интервю на 
живо



Smartmeet
интерфейс и 
функционалности



Множество 
видове 
въпроси: 
отворени, 
тестови и 
задачи за 
писане на код



Интерактивна
та дъска 
помага на 
кандидата да 
покаже своите 
умения
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Talent in Innovation.

Innovation in Talent.

Благодарим 
ви!


