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Versiemanagement 

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende versies van dit document. 

Versie Datum Auteur Omschrijving 

2.0 31-07-2013 OTYS Academy 
Bestaande handleiding geplaatst in nieuwe format 

(inclusief versiebeheer). 

2.1 10-06-2014 Bastiaan Brans 

Verduidelijking gemaakt in paragraaf 4.3 
(Templates aanpassen) om misverstanden te 

voorkomen bij het aanpassen van de tekst in de 
beschikbaarheid e-mail. 
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Hoofdstuk 1: Over deze instructie 

1.1 Doel 

Deze instructie helpt u met het instellen en gebruiken van Availability binnen uw OTYS 

systeem. Op deze manier kunt u optimaal gebruik maken van de geboden voordelen en 

mogelijkheden.  

1.2 Indeling 

Deze instructie begint met een korte, algemene uitleg over de functionaliteiten van 

Availability in OTYS. Daarna wordt uitgelegd hoe u deze functionaliteiten in OTYS kunt 

instellen en gebruiken. Het eerste deel van deze uitleg gaat over uw BackOffice, het tweede 

gedeelte behandelt de functionaliteit op uw website. 

1.3 Basiskennis 

Bepaalde taken worden in deze instructie niet toegelicht, omdat deze algemeen tot de 

basiskennis van de computergebruiker gerekend worden, of buiten het bereik van deze 

instructie vallen. Het gaat hierbij met name om de volgende taken: 

 Gebruik van Windows; 

 gebruik van Internet Explorer; 

 basisgebruik OTYS; 

 taken die in een van de beschikbare handleidingen staan. 

1.4 Commentaar 

Commentaar en reacties op deze instructie en OTYS zijn welkom. Deze kunt u per e-mail 

kenbaar maken aan OTYS Recruiting Technology: handleiding@otys.nl. 

mailto:handleiding@otys.nl
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Hoofdstuk 2: Instellen Availability 

2.1 Over Availability 

Via uw OTYS systeem beschikt u over uitgebreide zoek- & matchingsfunctionaliteiten. Zeker 

bij een grote database met veel kandidaten is het van belang dat uw database up-to-date is. 

Om u daarin te ondersteunen introduceert OTYS de nieuwe Availability functionaliteiten. 

 

Deze nieuwe functionaliteiten stellen u in staat om de beschikbaarheid van uw kandidaten in 

OTYS te registreren. De kracht van het systeem is dat dit in principe volledig 

geautomatiseerd kan werken (zonder tussenkomst van de consultant) door automatisch per 

e-mail aan kandidaten om een update van hen beschikbaarheid te vragen. 

2.2 Availability klaarmaken voor gebruik 

 

In dit venster kunt u instellen voor welke 

kandidaten de Availability functionaliteiten 

worden geactiveerd. 

 

Dit scherm zal (zolang u Availability niet 

hebt geactiveerd) iedere keer getoond 

worden als een Key-user inlogt in OTYS. Als 

u dit scherm afsluit, zonder op bewaren te 

klikken zullen de wijzigingen niet 

opgeslagen worden en Availability (nog) niet 

geactiveerd worden. U krijgt het scherm dan 

opnieuw te zien als u (als Key-user) opnieuw inlogt in OTYS. 

 

Zodra Availability is geactiveerd zal dit scherm niet meer bij het inloggen verschijnen. U kunt 

het scherm dan terugvinden door de Instellingen-module te openen en linksboven op de 

knop 'Beschikbaarheid' te klikken. 

 

 2.3 Instellen availability 

Om de Availability functionaliteiten te activeren, vinkt u 'Activeren' aan. 

Vervolgens bepaalt u met de keuze opties hieronder welke kandidaten uitgesloten moeten 

worden van de automatische beschikbaarheidsupdate e-mails die naar uw kandidaten 

gestuurd worden. 

  

Vink bij 'Kandidaten met deze status uitsluiten' de statussen aan van kandidaten aan wie u 

geen beschikbaarheidsupdate e-mail wil versturen. Kandidaten met deze status zullen deze 

e-mails dan niet ontvangen. U kunt hier in een later stadium per kandidaat van afwijken. 
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Indien u 'Update versturen aan passieve kandidaten' aan vinkt zullen de updates ook naar 

passieve kandidaten gestuurd worden. Standaard staat deze uit, zodat passieve kandidaten 

niet de beschikbaarheidsupdate e-mails zullen ontvangen. 

 

Let op: Wij adviseren u om in principe niet de beschikbaarheidsupdate naar passieve 

kandidaten te versturen. Hierdoor kunnen kandidaten zich niet zelf afmelden van de 

beschikbaarheidsupdates. 

 

Klik tenslotte op 'Bewaren' om de wijzigingen te activeren. Bij de volgende run van 

beschikbaarheidsupdates, die iedere avond plaatsvindt, zullen uw kandidaten hun eerste 

beschikbaarheidsupdate e-mails ontvangen. 

 

NB: Om ongewenste e-mail te voorkomen worden kandidaten, die via de Profiler in uw 

systeem zijn gekomen, standaard niet meegenomen in de beschikbaarheidsupdate e-mails. 

U kunt dit eventueel wel wijzigen per kandidaat die via de Profiler in uw systeem is gekomen. 
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Hoofdstuk 3: Availability in uw backoffice 

 3.1 Availability in kandidaten manager 

In de kandidaat gegevens in uw Kandidaten Manager vindt u bovenaan de knop 

‘Beschikbaarheid’. Door op deze knop te klikken kunt u de beschikbaarheidsgegevens van 

deze kandidaat inzien of wijzigen. 

 
 

Het icoon dat bij deze knop staat geeft u een indicatie van de beschikbaarheid van deze 

kandidaat. Zie hiervoor onderstaande legenda: 

 

Icoon Omschrijving 

 
Deze kandidaat is gemarkeerd als ‘beschikbaar’. 

 
Deze kandidaat is gemarkeerd als ‘niet beschikbaar’. 

 
Bij deze kandidaat zijn een of meerdere e-mails niet aangekomen. 

 
Deze kandidaat is uitgesloten van. 

3.2 Beschikbaarheid raadplegen en wijzigen 

Nadat u op de knop ‘Beschikbaarheid’ hebt 

geklikt, krijgt u het venster te zien waarin u de 

beschikbaarheidsgegevens kunt raadplegen en 

wijzigen. 

Dit scherm bestaat uit een viertal onderdelen: 

 Betrouwbaarheidsscore 

 Beschikbaarheidsstatus 

 Automatische update planning  

 Contactinformatie 
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Betrouwbaarheidsscore 

Boven in het venster ziet u de betrouwbaarheidsscore van de beschikbaarheid van deze 

kandidaat. Hoe hoger de score (meer sterren), des te betrouwbaarder de informatie. Een 

uitleg over de berekening van deze score vindt u in hoofdstuk 3.3. 

 

Beschikbaarheidsstatus 

In dit onderdeel kunt u de beschikbaarheid van de kandidaat inzien en eventueel aanpassen. 

Het is de bedoeling dat u de velden van boven naar beneden invult, omdat sommige velden 

pas geactiveerd worden op basis van eerdere keuzes. Zo kunt u bijvoorbeeld niet aangeven 

wat de reden is dat een kandidaat ‘niet beschikbaar' is, als de beschikbaarheid voor deze 

kandidaat op 'Ja' staat ingesteld. 

 

Veld Functie 

Beschikbaar voor 

banen 

Dit geeft aan of de kandidaat beschikbaar is voor banen. 

Beschikbare kandidaten worden in OTYS (o.a. in het 

matchresultaat) getoond met een groen vinkje. Niet beschikbare 

kandidaten worden getoond met een stopbord. 

Per direct 

beschikbaar 

Indien deze optie is aangevinkt is de kandidaat per direct 

beschikbaar. Deze optie kan alleen aangepast worden indien de 

kandidaat beschikbaar is voor banen. 

Niet beschikbaar Dit geeft aan of de kandidaat tijdelijk niet beschikbaar is of 

permanent niet beschikbaar is. Indien aangegeven wordt dat de 

kandidaat permanent niet beschikbaar is, wordt deze automatisch 

op passief gezet. Deze optie kan alleen aangepast worden indien de 

kandidaat niet beschikbaar is voor banen.  

Duur Dit geeft aan hoelang de kandidaat niet beschikbaar is. Deze optie 

kan alleen aangepast worden indien de kandidaat tijdelijk niet 

beschikbaar is voor banen. 

Herinner kandidaat Indien deze optie is aangevinkt ontvangt de kandidaat aan het einde 

van de periode opgegeven bij 'duur' automatisch een e-mail met het 

verzoek zijn/haar beschikbaarheid bij te werken. Deze optie kan 

alleen aangepast worden indien de kandidaat tijdelijk niet 

beschikbaar is voor banen. 

Reden Dit geeft aan wat de reden is dat de kandidaat tijdelijk niet 

beschikbaar is. Deze optie kan alleen aangepast worden indien de 

kandidaat tijdelijk niet beschikbaar is voor banen. 

Opmerkingen Hierin kunnen extra opmerkingen geplaatst worden waarom de 

kandidaat tijdelijk niet beschikbaar is. Deze optie kan alleen 

aangepast worden indien de kandidaat tijdelijk niet beschikbaar is 

voor banen.  
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Bovenstaande gegevens zijn tevens zichtbaar voor de kandidaat als hij/zij inlogt op uw 

website. Houdt u dus rekening mee met het eventueel zelf invullen van het opmerkingenveld. 

 



 

 

 

 

   

 

OTYS Recruiting Technology   10 juni 2014 

Automatische update planning 

Om de beschikbaarheid van kandidaten up-to-date te houden, zullen beschikbare kandidaten 

periodiek een e-mail ontvangen met de vraag om hun beschikbaarheid te updaten. 

 

Veld Functie 

Contacteer kandidaat Hier wordt aangegeven hoe vaak een kandidaat een 

beschikbaarheidsupdate e-mail ontvangt. Deze mail wordt dagelijks 

’s avonds verzonden naar kandidaten waarmee langer dan de hier 

ingestelde periode geen contactmomenten zijn geweest. 

Contactmomenten worden o.a. gezien als verzonden/ontvangen e-

mails, notities in het Kandidatendossier en het inloggen van een 

kandidaat op uw website. Als 'Contacteer kandidaat' is ingesteld op 

'Elke week' en er is al een week lang geen contactmoment 

geregistreerd in OTYS, zal er dus automatisch een 

beschikbaarheidsupdate naar de kandidaat worden verzonden. 

Herinner consultant Indien deze optie wordt aangevinkt zal de consultant ook een e-mail 

bericht ontvangen indien de periode ingesteld bij 'Contacteer 

kandidaat' is verstreken. 

 

Contact informatie 

In dit onderdeel ziet u algemene informatie over de kandidaat en de laatste 

contactmomenten. 

 

Veld Functie 

Invoerdatum Invoerdatum van de kandidaat. 

Laatst gewijzigd Datum waarop de gegevens van de kandidaat voor het laatst 

gewijzigd zijn. 

Laatste contact Datum waarop het laatst contact is geweest met de kandidaat 

(verzonden of ontvangen e-mail, notitie in het Kandidatendossier 

en/of inloggen van de kandidaat op uw website). 

Door De persoon die als laatste het contact heeft opgenomen. 

 

3.3 Betrouwbaarheidsscore 

Op basis van hoe vaak de kandidaat zijn/haar beschikbaarheidsupdate, wordt er een 

betrouwbaarheidsscore gekoppeld aan de kandidaat. Dit gaat op basis van een systeem van 0 

t/m 5 sterren, waarbij 5 sterren de hoogste score is. 

 

De betrouwbaarheid wordt berekend op basis van een tweetal zaken: 

 Automatische update planner 

 Reacties op automatische update planner 
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Automatische update planner 

Hoe vaker een kandidaat e-mails wil ontvangen om zijn/haar beschikbaarheid te controleren, 

des te hoger de score van zijn/haar beschikbaarheid. De score wordt als volgt berekend: 

 

Frequentie Score  

Elke week 5 sterren 
 

Elke 2 weken 4,5 sterren 
 

Elke maand 4 sterren  
 

Elke 2 maanden 3,5 sterren 
 

Elke 3 maanden 3 sterren 
 

Elke 6 maanden 2,5 sterren 
 

Elk jaar 2 sterren 
 

 

Reacties op automatische update planner 

De score, zoals hierboven vermeld, wordt aangepast op basis.van het aantal reacties dat een 

kandidaat geeft op de automatische e-mails. Indien een kandidaat 2 keer een e-mail heeft 

ontvangen met het verzoek zijn/haar beschikbaarheid aan te passen en de kandidaat heeft 

vervolgens 1 keer zijn/haar beschikbaarheid aangepast, dan scoort de kandidaat 50%. Staat 

de automatische planner van de kandidaat ingepland op elke week (5 sterren) dan is de 

definitieve score van de kandidaat 2,5 sterren. 

3.4 Matchen op beschikbaarheid 

Het is tevens mogelijk om te matchen op 

beschikbaarheid. Dubbelklik hiervoor in het 

matchvenster / uitgebreid zoekvenster op 

‘Beschikbaarheid’. In dit venster kunt u een 

zoekcriterium opgeven voor de 

beschikbaarheidsinstellingen van een 

kandidaat. 

 

Door bij een veld het vinkje 'Verplicht' aan te 

vinken, maakt u deze waarde verplicht. Er 

zullen dan geen kandidaten in uw 

zoekresultaat naar voren komen die niet aan 

dit criterium voldoen. Indien u dit vinkje niet 

aan vinkt worden kandidaten die niet aan dit 

criterium voldoen (maar wel aan ten minste 

één van de andere zoekcriteria) wel 

getoond, maar met een lagere score. 
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Zoeken op Status beschikbaarheid 

 

Veld Uitleg 

Beschikbaar Zoek naar kandidaten die als ‘beschikbaar’ of als ‘niet beschikbaar’ 

gekenmerkt staan. 

Direct beschikbaar Zoek naar kandidaten die alleen per direct ‘beschikbaar’ zijn. Deze 

optie kunt u alleen selecteren indien u zoekt naar beschikbare 

kandidaten. 

Uitgezonderd via 

regel 

Zoek naar kandidaten die op basis van de instellingen die door de 

Key-user zijn gedaan uitgezonderd zijn van de Availability 

functionaliteiten. 

Onbezorgbare e-mail Zoek naar kandidaten waarbij één of meerdere e-mails gebounced 

zijn (niet aangekomen bij de kandidaat). 

In afwachting Zoek naar kandidaten die nog niet gereageerd hebben op de laatste 

beschikbaarheids e-mail. 

 

Zoeken naar ‘niet-beschikbare’ kandidaten 

 

Veld Uitleg 

Niet beschikbaar Zoek naar kandidaten die tijdelijk of permanent ‘niet beschikbaar’ 

gekenmerkt staan. Deze optie kunt u alleen selecteren indien u 

zoekt naar ‘niet beschikbare’ kandidaten. 

Periode Zoek naar kandidaten die een bepaalde periode ‘niet beschikbaar’ 

gekenmerkt staan. Deze optie kunt u alleen selecteren indien u 

zoekt naar tijdelijk niet beschikbare kandidaten. 

Reden Zoek naar kandidaten die een bepaalde reden hebben om tijdelijk 

‘niet beschikbaar’ te zijn. Deze optie kunt u alleen selecteren indien 

u zoekt naar tijdelijk ‘niet beschikbare’ kandidaten. 

 

Minimale betrouwbaarheidsscore 

 

Veld Uitleg 

Min. score Zoek naar kandidaten met een minimale betrouwbaarheidsscore. 
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3.5 Matchresultaten 

In uw matchresultaten ziet u tevens verschillende gegevens terug over de 

beschikbaarheidsgegevens van de gevonden kandidaten. Dit wordt aangeduid met de 

volgende iconen: 

 

Icoon Omschrijving 

 Deze kandidaat is gemarkeerd als ‘beschikbaar’. 

 Deze kandidaat is gemarkeerd als ‘niet beschikbaar’. 

 Bij deze kandidaat zijn een of meerdere e-mails niet aangekomen. 

 Deze kandidaat is uitgesloten van beschikbaarheidsupdate. 

 Betrouwbaarheidsscore beschikbaarheidsgegevens kandidaat. 
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Hoofdstuk 4: Availability op uw website 

 

4.1 Aanpassen op uw website 

Uw kandidaten hebben na activatie van Availability een extra menu optie in hun profiel: 

‘Beschikbaarheid’. 

 
 

In deze menu optie kunt uw 

kandidaat zijn/haar 

beschikbaarheid opgeven of 

aanpassen. 

 

Tevens kan de kandidaat de 

gegevens voor de planner voor 

automatische updates 

aanpassen. 

 

Deze gegevens zijn soortgelijk 

aan het venster dat u in uw 

BackOffice op kandidaat-niveau 

terugvindt. 

 

 

 

 

4.2 Standaard e-mails 

Er worden aan kandidaten twee verschillende standaard e-mails gestuurd: 

 Periodieke e-mails naar kandidaten (UTS template #239) 

 E-mail naar kandidaten na het aflopen periode ‘niet beschikbaar (UTS template #240) 

 

In deze standaard e-mails zit een link die de kandidaat direct naar de 

beschikbaarheidspagina van zijn/haar profiel op uw website doorstuurt. Hiermee maakt u 

het voor uw kandidaat bijzonder eenvoudig om zijn/haar beschikbaarheid bij te werken. 
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4.3 Templates aanpassen 

Om de templates, die gerelateerd zijn aan 

de Availability functionaliteit, aan te passen 

tikt u in uw OCLI (onderin uw OTYS Today-

scherm) ‘utsman’ in gevolgd door ‘<enter>’. 

 

 

 

 

 

De templates die voor de Availability gebruikt worden zijn: 

 

 Kandidaten - Mijn profiel - Beschikbaarheid - Automatisch contact met kandidaat 

o Omschrijving: Periodieke e-mail naar kandidaat met het verzoek 

Beschikbaarheid aan te passen. 

o UTS template: #239 

 Kandidaten - Mijn profiel - Beschikbaarheid - Wijzigen beschikbaarheid op website 

o Omschrijving: Profielpagina op website waar kandidaat 

beschikbaarheidsgegevens kan aanpassen. 

o UTS template: #238 

 Kandidaten - Mijn profiel - Beschikbaarheid - E-mail naar consultant gegevens 

aangepast 

o Omschrijving: E-mail bevestiging aangepaste beschikbaarheid kandidaat naar 

consultant. 

o UTS template: #357 

 Kandidaten - Mijn profiel - Beschikbaarheid - E-mail aflopen niet beschikbaar naar 

consultant 

o Omschrijving: E-mail naar consultant periode ‘niet beschikbaar’ kandidaat 

afgelopen. 

o UTS template: #241 

 Kandidaten - Mijn profiel - Beschikbaarheid - E-mail aflopen niet beschikbaar naar 

kandidaat 

o Omschrijving: E-mail naar kandidaat periode ‘niet beschikbaar’ kandidaat 

afgelopen.  

o UTS template: #240 

 Kandidaten - Mijn profiel - Beschikbaarheid - E-mail beschikbaarheid gewijzigds 

'Beschikbaar' naar kandidaat 

o Omschrijving: E-mail naar kandidaat nadat deze beschikbaarheid heeft 

aangepast naar ‘Beschikbaar’ (mits CSM website setting #1630 actief is). 

o UTS template: #935 

 Kandidaten - Mijn profiel - Beschikbaarheid - E-mail beschikbaarheid gewijzigds 

'Niet beschikbaar' naar kandidaat 
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o Omschrijving: E-mail naar kandidaat nadat deze beschikbaarheid heeft 

aangepast naar ‘Niet beschikbaar’ (mits CSM website setting #1630 actief is). 

o UTS template: #934 

 

Let op: De e-mail die periodiek naar de kandidaat wordt verzonden bestaan uit verschillende 

regels die afhankelijk van de situatie verzonden worden. De standaardtekst is als volgt 

opgesteld: 

 

# Standaardtekst Wanneer verzonden 

1 Beste {$informalname|escape}, Indien bij knop ‘Instellingen’ in 

template formaliteit informeel is. 

2 Beste {$formalname|escape}, Indien bij knop ‘Instellingen’ in 

template formaliteit formeel is. 

3 Je staat geregistreerd in onze database vanaf 

{$krow._registeredDateLoc}. 

Indien registratiedatum van 

kandidaat bekend is. 

4 Je staat al geruime tijd geregistreerd in onze 

database. 

Indien registratiedatum van 

kandidaat niet bekend is. 

5 Je hebt zelf destijds gereageerd op een vacature, 

of wij hebben je in onze database geplaatst 

vanwege een voorselectie vanuit een CV database 

zoals Monsterboard of Nationale Vacaturebank. 

Sinds {$krow._lastContactDateLoc} hebben wij 

geen contact meer met je gehad. 

Indien laatste contactdatum van 

kandidaat bekend is. 

6 Je hebt zelf destijds gereageerd op een vacature, 

of wij hebben je in onze database geplaatst 

vanwege een voorselectie vanuit een CV database 

zoals Monsterboard of Nationale Vacaturebank. 

Wij hebben sinds enige tijd geen contact meer met 

je gehad. 

Indien laatste contactdatum van 

kandidaat niet bekend is. 

7 Graag vernemen we of je nog beschikbaar bent 

voor werk of dat je liever uitgeschreven wordt. 

Klik {$hereLinkStart}hier{$hereLinkEnd} om naar 

jouw profielpagina te gaan. 

Altijd 

8 Of je kunt de volgende link in je browser plakken: Altijd 

9 Met vriendelijke groet, Altijd 

10 {$contactPerson} Altijd 

11 {$client} Altijd 

12 URL: {$website} Altijd 

 

Zoals u hierboven kunt zien wordt altijd regel 1 OF 2, regel 3 OF 4 en regel 5 OF 6 verzonden. 

Houdt u hier bij het aanpassen van het template rekening mee. Indien u bijvoorbeeld wilt dat 

de regel na de aanhef voor alle kandidaten gelijk is dan zal u dus dezelfde tekst bij regel 3 als 

bij regel 4 moeten invullen. 


