BILAG 1: Specifikation af data og teknisk beskrivelse af leveranceform mv.

Nærværende bilag beskriver de specifikke data der udveksles i henhold til Aftalen,
samt frekvens, leveranceform og formater.
Følgende leverancer er indeholdt i datasamarbejdet mellem STAR og Samarbejdspartneren:
 STAR får adgang til Samarbejdspartneren historiske database over
Jobopslag
 STAR får adgang til svar fra den del af survyen der varetages af Samarbejdspartneren for STAR
 Samarbejdspartneren får fremadrettet mulighed for at sende survey til egne
kunder
 Samarbejdspartneren får adgang til aggregerede data via STARs API løsning
1. Filer der udveksles
Dataudveklingen omfatter følgende filer:
Fra Samarbejdspartneren til STAR:
 Adgang til database med opslåede stillinger på Jobnet.
 Adgang til database med opslåede stillinger på Samarbejdspartneren.
 Suveysvar fra de virksomheder Samarbejdspartneren selv har henvendt sig
til.
Fra STAR til Samarbejdspartneren
 Aggregerede svar på rekrutterings-survey.
2. Navngivning
Her beskrives evt. prefix eller suffix til filnavne.
3. Dataafgrænsning
Samarbejdspartnerens database over jobopslag stilles til rådighed for STAR,
som kan trække på denne efter behov.
Survey-svar fra Samarbejdspartneren stilles til rådighed kvartalsvist for STAR/
Survey-leverandøren i et almindeligt maskinlæsbart format.
Samarbejdspartneren kan tilgå data fra rekrutteringssurveyen kvartalsvist, når
disse er blevet valideret af STAR og offentliggjort. Disse på et aggregeret niveau af diskretionshensyn.

4. Dataspecifikationer
Datasæt fra Samarbejdspartnerens database over jobopslag leveres i et format
som er indlæsningsbart til programmeringssproget SAS og kan separeres i variabler. Dataformatet er ved nærværende samarbejdsaftales indgåelse, tab-separerede txt-filer.
For at muliggøre identifikation af jobopslag fra Jobnet i Samarbejdspartnerens
database, vedlægges enten delmængden af Jobnet’s jobopslag fra den totale
mængde af jobopslag, eller unikke ID’er, som kan identificere jobopslag fra
Jobnet i Samarbejdspartnerens database.
Følgende variable indgår i datasæt fra Samarbejdspartnerens database over
jobopslag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

URL_adresse
Jobtitel
Firmanavn
Postnummer (0 eller blank betyder ukendt, 1-99 betyder udland)
Bynavn
Jobkategorier (kommasepareret)
Kilde (navnet på jobsiten, OFFLINEpaidjob betyder betalt Jobindex
annonce)
Dato (hvor jobannoncen var annonceret første gang)
f_satning (Første sætning i jobannoncen)
tekst (Jobannonceteksten)
jobindex_id (Jobindex ID, unik for hvert jobopslag)
dato_betaling (Dato for betalingsannoncer)

5. Frekvens
STAR kan tilgå Samarbejdspartnerens database efter behov.
Data fra STAR og Samarbejdspartneren vedr. svar fra rekrutterings-surveyet
leveres kvartalsvist.
6. Leveringssted
STAR og Samarbejdspartneren leverer data i følgende mappe på STARs sftpserver: ftpams.bm.dk
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