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.שנועדה לנהל עבור מחפשי העבודה את תהליכי החיפוש והקבלה לעבודהwebמרשמלו היא אפליקציית 

זהו אקסל שהכינה לעצמה מפתחת מנוסה  . דוגמת הגיליון הבאexcelאת ההשראה למוצר שאבנו מגיליוניות 
.במהלך חיפושי העבודה שלה

.מרשמלו נועדה להחליף את גיליון האקסל המסורבל



Dashboard



Application Process Dialog

Zoom in:
A step in the 
Application Process

Zoom in:
A contact from the collection 
of contacts in the Application 
Process.



Marshmallow Chrome Extension



Behind the Scenes

extension

Client Side DatabaseServer Side

Marshmallow application uses React and Django.
React is a JavaScript library for building user interfaces. 
Django is a high-level Python web framework that encourages rapid development and clean, pragmatic design.
We created an application that consumes React for the user interface and Django for the API of our application using 
Django REST framework (DRF).
On the server side, we use Django ORM to manipulate the PostGreSQL database, deployed in Heroku.
Chrome Extension: Our chrome-extension scrapes job-postings on the Indeed website and sends it to our server.



:תודות
.הליווי וההדרכה, על הרעיון המקורי, למנחה שלנו אמיר קירש

.על עיצוב הלוגו החמוד, מרשמלו של כבוד, לרון זלמן
.שחיפושי עבודה מעולם לא הטרידו אותם, למשפחות ולחברים שתמכו ולחתולים שלנו

           
                      

.אפליקציית מרשמלו נוחה וקלה לשימוש ולא מצריכה מחשבה או תכנון מצד המשתמש כיצד לשמור את המידע

כך שיהיה נגיש  , מרשמלו מאפשרת למחפשי העבודה להזין נתונים באופן גמיש ומרכזת את המידע באופן מובנה ומסודר
.ונח להתמצאות

.מרשמלו ייעודית לניהול מידע אודות חיפושי עבודה

צמצום הצורך , עם ניווט אינטואיטיבי, ממשק המשתמש של מרשמלו מאפשר את ניהול חיפושי העבודה בדרך נוחה וקלה
.עיצוב עקבי ושימוש באלמנטים ויזואליים כדי לעזור למשתמש להתמצא במידע הרב, בהקלדה

.אין צורך בהתקנה, מרשמלו זמינה למשתמשים מכל מחשב

.חוקרים פיתחו חיסון לקורונה בזמן שיא ועדיין מפתחים מנהלים את חיפושי העבודה שלהם באקסל, 2021השנה היא 


