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E: sales@otys.nl (Verkoop)  
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Immeuble "Arc en ciel" 
92130 Issy les Moulineaux 
T :  +33(0) 1 80 18 06 00 
 
OTYS Ceská Republica s.r.o. 
Karmelitská 379 / 18  
118 00 PRAHA 1  
Czech Republic  
T: +420 257 534 025 
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Adequat Business Center  
Brusselsesteenweg 159  
9090 Melle  
T: +32 (0) 9 324 11 60  
F: +32 (0) 9 324 11 61 
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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: Specificaties 

1.1 Doel 

Deze handleiding behandelt het maatwerkproject ‘connecties’ waarin het mogelijk is om 

personen (kandidaat, contactpersoon, consultant) aan elkaar te verbinden in de vorm van een 

referentie- (tipgevers) of een leverancierskoppeling. 

 

1.2 Referenties 

Het is nu mogelijk om te registreren of iemand is aangedragen door een andere persoon 

(referentie / tipgever) en daarbij te registreren of dit voor een specifieke vacature is en of er 

geld of goederen als beloning tegenover staat. 

 

Deze personen zijn te vinden via ‘uitgebreid zoeken’ en vanuit daar onder andere in een 

mail/SMS groep te plaatsen. 

 

1.3 Leverancier 

Het was al mogelijk om een kandidaat en contactpersoon aan elkaar te linken in een 

leveranciersverhouding via de Backoffice. We hebben de functionaliteit uitgebreid met de 

volgende mogelijkheden:  

 Het koppelen van meerdere leveranciers aan 1 kandidaat.  

 Het weergeven van een tarief per koppeling.  

 De keuze om een leverancierskoppeling te specificeren met een vacature.  

 Bij het koppelen van een kandidaat aan een vacature kiezen voor een leverancier. Deze 

leverancier wordt vervolgens ook in de koppeling weergegeven.  
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Hoofdstuk 2: Kandidaat 

2.1 Referentie 

 Open de kandidaat-manager 

 Dubbelklik op de naam van een kandidaat 

 Dubbelklik op de persoonlijke details van de kandidaat 

 Open de tab ‘connecties’.  

Hier kunt u bestaande connecties bekijken en bewerken en nieuwe connecties aanmaken.  

 

Een nieuwe referentie aanmaken 

U kunt als uitgangspunt degene nemen die verwezen is door iemand of degene die iemand 

verwijst.  

 Klik op ‘toevoegen’ 

 Zoek in het bovenste deelscherm naar andere persoon waarmee u een connectie wilt maken.  

 Kies de juiste persoon door het aanklikken van de radiobutton.  

 Kies in het onderste deelscherm voor ‘Connectie type’: ‘Referentie’ 

 Kies voor de richting van de referentie (‘verwijst’ of ‘is verwezen door’) 

 Selecteer eventueel een vacature. Klik op het vergrootglas om het vacature zoekscherm te 

openen.  

 Kies voor een compensatie type ‘Geld’ of ‘Goederen’ en vul een bedrag of andersoortige 

beloning in.  

 Klik op ‘toevoegen’. 

 

Een referentie bewerken.  

 Dubbelklik op een bestaande referentie.  

 Pas de gegevens aan. 

 Klik op ‘toevoegen’.  

 

Een referentie verwijderen. 

 Dubbelklik op een bestaande referentie.  

 Klik op ‘verwijderen’ 

 

2.2 Leverancier 

 Open de kandidaat-manager 

 Dubbelklik op de naam van een kandidaat 

 Dubbelklik op de persoonlijke details van de kandidaat 

 Open de tab ‘connecties’.  

Hier kunt u bestaande connecties bekijken en bewerken en nieuwe connecties aanmaken.  
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Een nieuwe leverancierskoppeling aanmaken 

 Klik op ‘toevoegen’ 

 Zoek in het bovenste deelscherm naar de contactpersoon waarmee u een 

leverancierskoppeling wilt maken.  

 Kies de juiste persoon door het aanklikken van de radiobutton.  

 Kies in het onderste deelscherm voor ‘Connectie type’: ‘Leverancier’ 

 Selecteer eventueel een vacature. Klik op het vergrootglas om het vacature zoekscherm te 

openen.  

 Vul eventueel het tarief in. 

 Klik op ‘toevoegen’. 

Een leverancierskoppeling bewerken.  

 Dubbelklik op een bestaande leverancierskoppeling.  

 Pas de gegevens aan. 

 Klik op ‘toevoegen’. 

Een leverancierskoppeling verwijderen. 

 Dubbelklik op een bestaande leverancierskoppeling.  

 Klik op ‘verwijderen’ 

2.2.1 Leverancier toevoegen aan koppeling vacature 

 Open de kandidaat-manager 

 Dubbelklik op de naam van een kandidaat 

 Klik op ‘Koppel’.  

 Kies voor ‘koppel aan vacature’ 

 Klik op ‘doorgaan’ 

 Selecteer de vacature 

 Klik op ‘koppel’ 

 Kies in het volgende scherm een leverancier of kies bovenin de balk voor ‘geen leverancier’.  

 Klik op ‘bewaren’.  

2.2.2 Uitgebreid zoeken 

U kunt via uitgebreid zoeken de mensen vinden die zijn verwezen of die iemand anders 

verwezen hebben.  

 Open de kandidaat-manager 

 Klik op ‘uitgebreid zoeken’ 

 Dubbelklik op ‘connecties’ 

 Kies voor de referentierichting 

 Klik op ‘toepassen’.  

Volg verder de reguliere stappen voor het zoeken met actonomy.  
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Hoofdstuk 3: Contactpersoon 

 

U kunt de connecties bekijken per contactpersoon of voor de gehele relatie.  

 Open de relatiemanager. 

 Dubbelklik op de naam van een relatie. 

 Klik op ‘connecties’.  

Hier ziet u alle connecties (leverancier en referentie) van deze relatie. U kunt bestaande 

connecties wijzigen, maar geen nieuwe aanmaken. Dit doet u per contactpersoon.  

 Open de relatiemanager. 

 Dubbelklik op de naam van een relatie. 

 Dubbelklik op de naam van een contactpersoon 

 Open de tab ‘connecties’.  

Hier kunt u bestaande connecties bekijken en bewerken en nieuwe connecties aanmaken. 

 

3.1 Referentie 

Een nieuwe referentie aanmaken 

U kunt als uitgangspunt degene nemen die verwezen is door iemand of degene die iemand 

verwijst.  

 Klik op ‘toevoegen’ 

 Zoek in het bovenste deelscherm naar andere persoon waarmee u een connectie wilt maken.  

 Kies de juiste persoon door het aanklikken van de radiobutton.  

 Kies in het onderste deelscherm voor ‘Connectie type’: ‘Referentie’ 

 Kies voor de richting van de referentie (‘verwijst’ of ‘is verwezen door’) 

 Selecteer eventueel een vacature. Klik op het vergrootglas om het vacature zoekscherm te 

openen.  

 Kies voor een compensatie type ‘Geld’ of ‘Goederen’ en vul een bedrag of andersoortige 

beloning in.  

 Klik op ‘toevoegen’. 

Een referentie bewerken.  

 Dubbelklik op een bestaande referentie.  

 Pas de gegevens aan. 

 Klik op ‘toevoegen’. 

Een referentie verwijderen. 

 Dubbelklik op een bestaande referentie.  

 Klik op ‘verwijderen’ 

3.2 Leverancier 

 Open de relatiemanager. 
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 Dubbelklik op de naam van een relatie. 

 Dubbelklik op de naam van een contactpersoon 

 Open de tab ‘connecties’.  

Hier kunt u bestaande connecties bekijken en bewerken en nieuwe connecties aanmaken.  

 

Een nieuwe leverancierskoppeling aanmaken 

 Klik op ‘toevoegen’ 

 Zoek in het bovenste deelscherm naar de kandidaat waarmee u een leverancierskoppeling 

wilt maken.  

 Kies de juiste persoon door het aanklikken van de radiobutton.  

 Kies in het onderste deelscherm voor ‘Connectie type’: ‘Leverancier’ 

 Selecteer eventueel een vacature. Klik op het vergrootglas om het vacature zoekscherm te 

openen.  

 Vul eventueel het tarief in. 

 Klik op ‘toevoegen’. 

Een leverancierskoppeling bewerken.  

 Dubbelklik op een bestaande leverancierskoppeling.  

 Pas de gegevens aan. 

 Klik op ‘toevoegen’. 

Een leverancierskoppeling verwijderen. 

 Dubbelklik op een bestaande leverancierskoppeling.  

 Klik op ‘verwijderen’ 



 

 

 

 

   

 

OTYS Recruiting Technology   31 juli 2013 

 

Hoofdstuk 4: Consultant 

 

 Open de gebruikersgegevens 

 Dubbelklik op de naam van een consultant.  

 Open de tab ‘Connecties’.  

Hier kunt u bestaande referenties bekijken en bewerken en nieuwe referenties 

aanmaken. 

 

Een nieuwe referentie aanmaken 

U kunt als uitgangspunt degene nemen die verwezen is door iemand of degene die iemand 

verwijst.  

 Klik op ‘toevoegen’ 

 Zoek in het bovenste deelscherm naar andere persoon waarmee u een connectie wilt maken.  

 Kies de juiste persoon door het aanklikken van de radiobutton.  

 Kies voor de richting van de referentie (‘verwijst’ of ‘is verwezen door’) 

 Selecteer eventueel een vacature. Klik op het vergrootglas om het vacature zoekscherm te 

openen.  

 Kies voor een compensatie type ‘Geld’ of ‘Goederen’ en vul een bedrag of andersoortige 

beloning in.  

 Klik op ‘toevoegen’. 

Een referentie bewerken.  

 Dubbelklik op een bestaande referentie.  

 Pas de gegevens aan. 

 Klik op ‘toevoegen’.  

Een referentie verwijderen. 

 Dubbelklik op een bestaande referentie.  

 Klik op ‘verwijderen’ 

 


