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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). 
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Hoofdstuk 1: Over deze instructie 

1.1 Doel 

Deze instructie helpt u met het instellen van de Oh-Zo-Koele-Tag-Cloud functionaliteit in 
OTYS. Met deze functionaliteit kunt u eenvoudig een tag cloud plaatsen op de pagina’s van uw website. 
Per pagina kunt u de tag cloud vullen met pagina specifieke trefwoorden, globale trefwoorden en/of 
automatisch gegenereerde trefwoorden. 

 

1.2 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; 
 basisgebruik OTYS; 
 taken die in een van de beschikbare handleidingen staan. 

 

1.3 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. 
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Hoofdstuk 2: Voorbereidingen Banner Manager 
 

2.1 Over de Banner manager 
De Banner manager beheert de banners op uw website en stelt u in staat bepaalde gedeeltes van uw 
website voor commerciële doeleinden in te zetten. U kunt op deze manier uw klanten in de 
gelegenheid stellen banners te uploaden via uw website. 
 

2.2 Voorbereiding Banner Manager 

Voordat u gebruik kunt maken van de Banner manager is het van belang dat u (eventueel in overleg 
met uw design partij) uw website hierop afstemt. Dat betekent dat er op voorhand bepaald moet 
worden op welke locatie in uw website u banners wilt tonen. Ook is het van belang dat u een keuze 
maakt uit alle mogelijke formaten van de banners. De mogelijke banner formaten waar zijn als volgt: 
 

NAAM  AFMETING  TYPE 

Medium Rectangle 300 x 200 pixels Rechthoek 

Square Pop-up 250 x 250 pixels Rechthoek 

Vertical Rectangle 240 x 400 pixels Rechthoek 

Large Rectangle 336 x 280 pixels Rechthoek 

Rectangle 180 x 150 pixels Rechthoek 

3:1 Rectangle 300 x 100 pixels Rechthoek 

Pop – Under 720 x 300 pixels Banner 

Leader board 728 x 90  pixels Banner 

Vertical Banner  120 x 240 pixels Banner 

Half Banner 234 x 60  pixels Banner 

Full Banner 468 x 60  pixels Banner 

Micro Bar 88 x 31   pixels Banner 

Button 1 120 x 90  pixels Banner 

Button 2 120 x 60  pixels Banner 

     
De keuze van uw banner kunt u tijdens het implementatie project doorgeven aan uw consultant en/of 
implementatie-specialist. Deze zal vervolgens zorgen dat u beschikking krijgt over de gekozen 
banner(s).  
 

2.3 Rechten voor het beheren van de Banner manager 

Uw contactpersoon bij OTYS zal voor u één of meerdere gebruikers instellen als beheerder van de 
Banner Manager. Deze persoon heeft de volgende rechten: 

 Banners toevoegen; 
 Banners goedkeuren en toewijzen aan klanten; 
 Banners activeren op uw website. 

 
Als u dit nog niet gedaan heeft kunt u de naam of namen van gebruikers die Banner Manager 
beheerder moeten worden aan uw consultant van OTYS doorgeven.
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Hoofdstuk 3: Banner manager gebruiken 

3.1 Aantal views bepalen 

Nu alle voorbereidingen zijn gedaan kunt u gebruik gaan maken van de Banner Manager. U kunt nu 
ook bepalen wat de limieten voor het aantal views moeten zijn. Het aantal views betekent de 
hoeveelheid dat de banner bekeken mag worden alvorens hij weer offline gehaald zal worden. U stelt 
deze limieten als volgt in: 
 

 Ga naar de Instellingen module en klik op het tabblad Jobboard; 
 Dubbelklik op het veld Default Field Settings; 
 Dubbelklik op het veld Banner Limits; 
 Klik op de knop Add new limit; 
 Geef het limiet een naam (bijv. het getal dat u invoert of de prijs voor de Banner); 
 Vul het getal in dat het maximale aantal views mag zijn; 
 Herhaal dit tot u alle gewenste limieten heeft ingesteld; 
 Klik op Bewaren. 

 

 
 
 
 

3.2 Banner Manager openen 

De Banner Manager kunt u openen door naar een willekeurige relatie te gaan en op deze knop te 

klikken:  
Tevens kunnen de Key-users ‘’bm’’ en dan enter in hun OTYS Today scherm toetsen, hiermee opent u 
ook de Banner Manager.  
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3.2 Alle mogelijkheden in de Banner Manager  
Als u de Banner Manager heeft geopend kunt u; 

 Een overzicht van alle banners bekijken 
 Door middel van het zoekfilter banners bekijken per relatie, invoerdatum of status. 
 Een nieuwe banner toevoegen 
 Een nieuwe banner toewijzen en goedkeuren. 

 

3.2 Een nieuwe standaard banner toevoegen 

Als u op de knop ‘’Standaard banners’’ klikt ziet u een overzicht van alle mogelijke banners met 
bijhorende afmetingen. Zie hiervoor ook hoofdstuk 2.2 uit deze handleiding. Als u dubbelklikt op een 
van deze banners kunt u een afbeelding uploaden. Deze afbeelding zal getoond worden op uw website, 
op de vooraf bepaalde plaats voor dit type banner. Zie hiervoor ook hoofdstuk 2.1 van deze 
handleiding. Deze standaard worden gebruikt als een zogenaamde ‘’fallback’’. Dit kan handig zijn, als 
er geen banner van een klant getoond zal op uw website uw eigen banner getoond worden. 
Bijvoorbeeld uw reclame, als ‘’uw banner hier?’’ 
 

 
 
LET OP: het formaat van de afbeelding voor de banner moet exact overeenkomen met de opgegeven 
afmetingen in pixels. Zelfs 1 pixel verschil is niet mogelijk, de banner zal niet geupload worden. Dit 
geldt ook voor de banners op de website. 
 

3.3 Een nieuwe banner toewijzen 

Als een van uw klanten op de website een banner heeft geupload heeft u hier een melding van 
gekregen middels e-mail. Deze banner wordt niet automatisch op de website getoond, eerst zal u de 
banner moeten goedkeuren. Dit doet u als volgt: 

 Klik op de knop Banner toewijzen; 
 Er opent een nieuw scherm, hierin is de relatie geselecteerd die u net heeft geopend; 
 Kies bij Type de zojuist toegevoegde banner; 
 Als de klant geen aantal views heeft aangegeven kunt u deze alsnog invullen; 
 U kunt eventueel een prijs toekennen aan deze hoeveelheid views; 
 Klik op Bewaren;  
 De banner is toegevoegd en wordt gepubliceerd op de website. 
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3.4 Een banner wijzigen 

Indien u een banner heeft toegewezen en u deze wilt wijzigen dan kan dat. Dat doet u als volgt: 
 Dubbelklik in het overzicht van alle banners op de gewenste banner; 
 Wijzig de gegevens die u wilt aanpassen; 
 Klik op Bewaren. 

 

3.4 Een banner verwijderen 

Indien u de banner offline wilt halen of wilt verwijderen doet u dat als volgt:” 
 Dubbelklik in het overzicht van alle banners op de gewenste banner; 
 Klik op verwijderen; 

 

3.4 Banner statistieken 

U kunt inzien hoe vaak een banner bekeken is, of hoevaak er op geklikt is. Dit doet u als volgt; 
 Dubbelklik in het overzicht van alle banners op de gewenste banner; 
 In het veld ‘’Amount of views’’ ziet u het aantal keer dat de banner gezien is; 
 In het veld ‘’Banner clicked’’ ziet u het aantal keer dat er op de banner geklikt is; 
 Sluit de banner. 
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3.5 Automatisch offline 

Elke banner heeft de mogelijkheid om een limiet aan views aan te geven. Dat betekent dat na de 
hoeveelheid views deze banner automatisch offline zal gaan, hier hoeft u niets voor te doen. Als u een 
standaard banner heeft geupload zal deze getoond worden wanneer de banner van uw klant offline 
gaat.  
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Hoofdstuk 4: Banner manager op de website 

4.1 Rechten voor relaties 

Uiteraard is een ingericht klantportaal een voorwaarde voor deze banner functionaliteit. Als u een 

klantpotaal heeft en u wilt dat een van uw klanten banners kan uploaden, moet u hier de juiste 

rechten voor toekennen.  Dit doet u als volgt; 

 Ga naar de Relatiemanager; 

 Open de desbetreffende relatie; 

 Open de desbetreffende contactpersoon; 

 Klik op het tabblad “Machtigingen’’; 

 Onder ‘’Banners’’ vinkt u de checkbox ‘’Mag banners uploaden’’ aan; 

 Klik op Bewaren. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Banner op de website uploaden 

Indien een contactpersoon rechten heeft om banners te uploaden kan hij/zij dit middels het 

klantportaal op de website doen. Dit gaat als volgt; 

 Ga naar de website en log op het klantportaal in; 

 Ga naar het kopje Banners; 

 Klik op ‘’Nieuwe toevoegen’’; 

 Nu kunnen dezelfde velden als in de backoffice worden ingevuld; 

 Klik op Bewaren; 
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Nu de banner is geupload kunt u de stappen in de Banner Manager in de backoffice doorlopen zoals 
beschreven in hoofdstuk 3.3. Hierdoor zorgt u dus dat de banner gepubliceerd wordt op de website. 
 
Let op: Indien er meerdere banners van hetzelfde type zijn geupload en u heeft op uw website geen 
plaats voor alle banners, zal automatisch de eerst geuploade banner getoond worden. Wanneer deze 
hat maximaal aantal views bereikt heeft zal deze automatisch offline gaan en de eerst volgende 
banner getoond worden. De datum van uploaden is in dit geval dus leidend. 
 

 


