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Versiemanagement 
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Hoofdstuk 1: Over deze instructie  

1.1 Doel 

Het doel van deze instructie is ervoor te zorgen dat u snel en gemakkelijk met de 

Flexmanager leert werken. De Flexmanager genereert voor u een overzicht van 

kandidaten/medewerkers die tijdelijk op een opdracht/vacature geplaatst zijn. Het geeft 

informatie over de kandidaat, het project waar deze aan verbonden is en de relatie. Van de 

plaatsing zijn de tarieven van vergoedingen, inhoudingen en kosten zichtbaar.   

1.2 Indeling 

Deze instructie begint met een algemene uitleg van de opties van deze module. Daarbij wordt 

elke optie apart toegelicht. Tenslotte wordt behandeld hoe de verschillende opties ingericht 

moeten worden.   

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  
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Hoofdstuk 2: Flexmanager  

Flexmanager is een module speciaal voor organisaties die kandidaten/medewerkers op 

tijdelijke/project-basis plaatsen. De consultants kunnen met deze module een goed overzicht 

krijgen van alle gegevens van de kandidaat/medewerker die geplaatst is.   

Verder kunt u met deze module de gegevens van de kandidaat/medewerker goed bijhouden 

bijvoorbeeld; loon, tarief, declaraties, type plaatsing en duur van de opdracht.   

2.1 Functie plaatsingenlijst  

De mogelijkheden van OTYS Flexmanager zijn:  

 Overzicht van plaatsingen, hieruit kan men halen welk type plaatsing, door wie, bij welke klant 

uitgevoerd wordt en wat de bijbehorende looptijd en status is.  

 Zoeken op trefwoord, vacatures, relaties, kandidaten, consultants, start en einddata, status, 

categorie. Het doel hiervan is om overzicht te krijgen over een kandidaat, zijn plaatsing, het 

bedrijf en de consultant die hem geplaatst heeft;  

 Exporteren van database gegevens naar Excel op basis van eigen exportprofiel;   

2.2 Gebruik plaatsinglijst 

U kunt de Flexmanager openen door te klikken op  in de toolbar. 

Het startvenster van de Flexmanager is een overzicht van de lijst van plaatsingen.  
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2.2.1 Plaatsingen aanmaken   

Er zijn verschillende type plaatsingen te weten:  

 Interimmers;  

 Uitzenden;  

 Freelancers;  

 Inleen- doorleen;  

 Eigen personeel;   

 Project detacheren;  

De zichtbare types plaatsingen kunnen verschillen in uw omgeving. Uw Flexmanager is 

gericht op de producten die u levert.   

  

Plaatsing aanmaken  

Door een nieuwe plaatsing aan te maken creëert u een overzicht van de vacature, de 

kandidaat en de relatie waar deze kandidaat werkzaam is.  

 Selecteer in het dropdownmenu ‘type’ het type plaatsing;  

 Klik op ‘Nieuwe plaatsing’;  

 Vul de gegevens in;   

 

 

 Klik op ‘Bewaren’;   

 Calculator  

 Klik op ‘Calculator’ om deze te openen.  
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De calculator rekent voor u bruto salaris, intern tarief en/of marges voor u uit. Bijvoorbeeld: 

als u weet wat het bruto salaris is van de kandidaat, en u weet wat uw marge moet zijn, kunt 

u de calculator het verkooptarief laten uitrekenen.   

  

 Vul in het veld ‘Bruto salaris’ het gewenste bruto salaris in van de kandidaat. Kies de juiste 

eenheid (salaris per uur/maand/jaar etc)  

 Vul in het veld ‘Marge’ de door u gewenste marge in. Kies de juiste eenheid (procent of euro 

per uur/maand etc), en selecteer ‘Gebruik’ achter de eenheid waarmee u wilt rekenen.  

 Klik nu op de knop ‘Bereken’ achter het veld dat u leeg heeft gelaten (in dit voorbeeld is dat 

het veld ‘Tarief), om de rekensom compleet te krijgen.   

 Een voorbeeld: u wilt het bruto maandsalaris uitrekenen van een kandidaat die voor 26 euro 

per uur geplaatst wordt tegen een marge van 50%.  

 Vul in het veld ‘Verkooptarief’ het uurtarief in.   

 Bij ‘Marge’ vult u de marge in, in dit geval 50%. Vink bij ‘Gebruik’ aan dat u wilt rekenen met 

het percentage.   

 Klik nu op de knop ‘Berekenen’ achter het veld ‘Bruto salaris’. De calculator heeft nu het 

bruto salaris bepaald.  

ITEM  BESCHRIJVING  

VALUTA  Selecteer hier de valuta van de betaling.   

NAAM  Vul hier de naam van de plaatsing in. (indien de plaatsing vanuit 

de koppeling wordt gemaakt dan wordt automatisch de titel van 

de vacature ingevuld)  
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OPDRACHT NR.  Dit wordt vanuit OTYS gegenereerd   

VERKOOPTARIEF  Vul hier het verkooptarief van de kandidaat in en selecteer 

daarbij de tijdseenheid.  

 

 

  

  

  

 

GESCHATTE UREN  Vul hier de geschatte omvang van de plaatsing in uren in.  

UREN  Vul hier het aantal uren van de kandidaat per tijdseenheid in  

SOORT  Vink hier vast aan als de kandidaat een vast aantal uren werkt 

of variabel als de kandidaat variabel werkt.   

ONLINE DECLAREREN  Vink dit aan als de kandidaat online kan declareren.  

OPENBAAR VERVOER  Vink dit aan als de kandidaat gebruikt maakt van openbaar 

vervoer.  

DECLARATIE PERIODE  Selecteer hier een tijdseenheid.  

KOSTENPLAATS  Vul hier verklarende codes in die eventueel op de factuur naar 

de klant moeten worden gezet.  

LOCATIECODE  Vul hier verklarende codes in die eventueel op de factuur naar 

de klant moeten worden gezet.  

AFDCODE  Vul hier verklarende codes in die eventueel op de factuur naar 

de klant moeten worden gezet.  
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START- EINDDATUM  Klik de kalender aan om de start en einddatum van de plaatsing 

aan te geven.  

EINDDATUM ONBEKEND  Vink dit aan indien de einddatum onbekend is.   

WERKPATROON  Hiermee kunt u vooraf het werkpatroon van de kandidaten 

invullen  

REMINDER / TIJD  Geef hier een datum en tijd aan waarop u een reminder wilt 

krijgen voor de afloop van deze plaatsing.   

ONDERWERP/BOODSCHAP  Geef hier het onderwerp van reminder aan  

SMS  Vink sms aan voor het ontvangen van herinnering via een sms.  

CREEER REMINDER  Voor het creëren van een reminder.   

DETA-VAST CONSTRUCTIE  Vink aan als de kandidaat via een deta-vast constructie werkt.  
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Kandidaat 

Voor het invoeren van de kandidaat gegevens  

 Klik op ‘Kandidaat’ 

 
 Klik op ‘Selecteer kandidaat’ 

 Selecteer gewenste kandidaat 

 Klik op ‘Selecteer adres’ 

 Vul de gegevens in 

 Klik op ‘Selecteer bank’ of vul het banknummer  

 Vul gewenste bankgegevens van de kandidaat in 

 Klik eventueel op ‘Bladeren’ om een foto te plaatsen 

 Selecteer het tabblad ‘Project detachering’ 

 Vul de gegevens in 

 Klik op ‘Bewaren 

N.B.:Wanneer u de kandidaat selecteert, krijgt u de NAW en financiële gegevens van deze 

kandidaat te zien die reeds in de Kandidaat Manager ingevuld zijn. Het tabblad ‘project 

detachering’ heeft per type plaatsing de bijbehorende naam.   

 

Relatie  

 Klik op ‘Relatie’;  
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 Klik bij bedrijf op ‘selecteer’;  

 Klik bij contactpersoon op ‘selecteer’;  

 Klik bij facturatie adres op ‘selecteer’;  

 Klik bij werkadres op ‘selecteer’;  

 Vul de gegevens in;  

 Klik op ‘Bewaren’;  

 N.B.: De relatie financiële gegevens zijn in de Relatie Manager reeds ingevuld en wordt bij 

het selecteren van de relatie zichtbaar.   

 Vergoedingen / inhoudingen:  

Voor het invoeren van de vergoedingen van de kandidaat (bijvoorbeeld kilometer vergoeding) 

voert u de volgende handelingen uit.  

 Klik op ‘nieuwe vergoeding’;   

 
 Selecteer in het dropdownmenu ‘type’ de gewenste vergoeding;  

 Vul de waarde in;  

 Selecteer in het dropdownmenu ‘eenheid’ de gewenste eenheid;  
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 Klik op ‘Bewaren’;  

  

Voor het invoeren van de inhoudingen van de medewerker (bijvoorbeeld telefoonkosten) 

voert u de volgende handelingen uit. 

 

  Klik op ‘nieuwe inhouding’;  

 
 Selecteer in het dropdownmenu ‘type’ de gewenste inhouding;  

 Vul de waarde in;  

 Selecteer in het dropdownmenu ‘eenheid’ de gewenste eenheid;  

 Klik op ‘Bewaren’;  

 Voor het invoeren van de omrekenfactoren (bijvoorbeeld overuren, toeslagen) voert u de 

volgende handelingen uit.  

 Klik op ‘omreken factoren’  

 
   

 Vul de gegevens in;  

 Selecteer in het dropdownmenu ‘type’ de gewenste type;  

 Klik op ‘Bewaren’;  

 Voor het invoeren van de details over een lease-auto voert u de volgende handelingen uit.  

 Klik op ‘Lease auto;  
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 Vul de gegevens in;  

 Klik op ‘Bewaren’.   

 Let op: wanneer u alle stappen voor het aanmaken van een plaatsing heeft doorlopen en op 

‘Bewaren’ klikt dan wordt deze plaatsing als pending opgeslagen. Om status actief te krijgen 

moet u de plaatsing valideren.   

 Valideren   

Via deze functie activeert u de plaatsing. De door u ingevoerde gegevens worden hiermee 

definitief gemaakt en kunnen niet meer worden aangepast.   

Dubbelklik op de plaatsing;  

 Klik op  ;  

 Vul eventueel de ontbrekende velden in ,  • klik op ‘Bewaren’ ;   

 Klik op ‘Valideren’.  

 Klik nogmaals op ‘Valideren’.  

N.B.: De status van de plaatsing is nu actief. Uw lopende plaatsingen zijn nu zichtbaar in het 

OTYS today venster.   

  

2.2.2 Plaatsingen aanmaken vanuit kandidaat manager  

Plaatsing aanmaken  

Vanuit de Kandidaat Manager kan er een nieuwe plaatsing worden aangemaakt. Er wordt dan 

vanuit een kandidaat die gekoppeld is aan een vacature een nieuwe plaatsing aangemaakt.  

 Klik op ;  

 Dubbelklik op gewenste kandidaat;  

 Dubbelklik op de koppeling met de vacature;  

 Selecteer in het dropdownmenu de status waar de Flexmanager aan is gekoppeld;  

 Selecteer in het dropdownmenu ‘Type’ de gewenste plaatsing;  

 Klik op ‘Bewaren’;  

 Vul gewenste tabbladen in;   

 Klik op ‘Bewaren’.  

N.B. :Door vanuit de Kandidaat Manager de plaatsing aan te maken worden de 

relatie,kandidaat en vacature gegevens meteen ingevuld.   
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Werknemers detail (bij relatie)  

Werknemers detail geeft een overzicht van alle medewerkers geplaatst zijn bij een bepaalde 

relatie.   

 Klik op   in de toolbar;  

 Dubbelklik op gewenste relatie  

 Klik op  ;  

Toevoegen werknemers  

 Klik op   in de toolbar;  

 Dubbelklik op gewenste relatie  

 Klik op  ;  

 Klik op ‘nieuwe werknemer’;  

 Vink gewenste werknemer;  

 Klik op ‘invoegen’;  

N.B.: Deze kandidaten die handmatig zijn toegevoegd aan een relatie zijn niet gekoppeld aan 

een plaatsing.  

2.2.3 Plaatsingen aanpassen   

Plaatsing aanpassen  

Plaatsingen die nog niet gevalideerd (pending) zijn kunnen worden aangepast door in het 

plaatsingenoverzicht te dubbelklikken op de plaatsing.   

 Dubbelklik op de plaatsing;  

 Klik op ‘opdracht’;  

 Pas gewenste velden aan;   

 Klik op nieuwe vergoeding voor aanpassen van de gegevens; (herhaal dit voor nieuwe 

inhouding en omreken factoren);   
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 Klik op kandidaat;  

 Pas de gegevens aan of wijzig deze;  

 Klik op ‘Bewaren’.  

 Klik op relatie.  

 Pas de gegevens aan of wijzig deze;  

 Klik op ‘Bewaren’.  

Gevalideerde plaatsing aanpassen  

 Dubbelklik op de plaatsing;  

 Klik op ‘stop’;(systeem vraagt om bevestiging)  

 Klik op ‘ok’;  

 Klik op ‘kopieer’;   

 Vink de gewenste checkbox (en) aan;   

 Klik op ‘kopieer’; (plaatsing wordt opgeslagen als duplicate in overzicht)  

 Dubbelklik op ‘duplicate plaatsing’;   

 Pas de gegevens aan of wijzig deze;  

 Klik op ‘Bewaren’ ;  

 Klik op ‘Valideren’;  

N.B.: Bij het klikken op ‘kopieer’ wordt er een kopie gemaakt van de plaatsing die wordt 

opgeslagen als ‘duplicate’ in het plaatsingenoverzicht onder status pending.  

Stopzetting plaatsing  

 Dubbelklik op de plaatsing;  

 Klik op ‘stop’;(systeem vraagt om bevestiging)  

 Klik op ‘ok’;  

Archiveren van ‘closed’ plaatsingen  

 Dubbelklik op de plaatsing;  
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 Klik op  ;  

N.B.: De opgeslagen plaatsing worden in het archief opgeslagen. Deze plaatsingen worden 

opgeslagen als gearchiveerd. U kunt zoeken in het archief kan door de checkbox archiveer 

aan te klikken.  

2.2.3.1 Instellingen aanpassen  

Aanpassen relatie details  

 Dubbelklik op relatie;  

 Klik op ‘details’;  

 Selecteer tabblad ‘financieel’;  

N.B.: De financiële relatie gegevens worden bij het selecteren van de relatie overgenomen. 

Aanpa

ssen kandidaat details  
 Dubbelklik op NAW gegevens;  

 Selecteer het tabblad ‘uitgebreid’ en vul de bankgegevens van de kandidaat in;  

 Selecteer het tabblad ‘salaris/kosten’ en vul de salaris en inhoudingen van de kandidaat;  
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 Selecteer het tabblad ‘freelance/interim’ vul de gegevens in;  

N.B.: Deze gegevens worden meegenomen bij het koppelen van de kandidaat met de 

plaatsing.  

2.2.4 Zoeken 

Gegevens zoeken met zoekvelden  

In dit venster kunt u met de verschillende zoekvelden gegevens zoeken. De zoekfunctie is 

hetzelfde als de zoekfunctie in de overige modules. 

 

  

 Vul een trefwoord in 

 Klik op  achter de vacature (herhaal dit ook voor klant en kandidaat) 

 Selecteer gewenste vacature (herhaal dit ook voor klant en kandidaat) 

 Klik op gewenste vacature, klant en kandidaat;   

 Klik op ‘agenda’ en selecteer gewenste start en einddatum;  

 Selecteer of vul de gewenste zoekcriteria in;  

 Klik op  ;  

 Wis eventueel de zoekcriteria door op   te klikken.  
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N.B. Wanneer u meestal dezelfde zoekcriteria gebruikt, kunt u deze als standaard instellen, 

door te klikken op  . 

2.2.5 Dossier 

De dossier functie is hetzelfde als het dossier functie in de overige modules.   

Dossier opdracht bekijken  

 Dubbelklik op de opdracht;  

 Klik op ‘dossier’;  

Dossier items toevoegen  

 Klik op ‘dossier’;  

 Klik op het soort dossier item dat u wilt toevoegen;  

 Klik op ‘Bewaren’.  

  

Kopie maken  

 Dubbelklik op de plaatsing;  

 Klik op  ;  

 Vink de volgende checkboxen aan;(contract,- kandidaat of relatie details) ,   

 Klik op ‘kopieer’ ;   

2.3 Opmaakbeschrijving  

2.3.1 Overzichtsvenster 

KNOP  ITEM  BESCHRIJVING  

  Trefwoord  Vul een trefwoord in voor de 

zoekopdracht  

  
Vacature  Toont alle actieve vacatures in 

database  

  Relatie  
Toont alle relaties in de 

database  

  Kandidaat  Toont alle kandidaten in 

database  

  Consultant  Selecteer de consultant voor de 

zoekopdracht  

  Start datum  Selecteer hier de start datum 

voor de zoekopdracht  

  Eind datum  Selecteer hier de einddatum 

voor de zoekopdracht  

  Aantal resultaten 

per pagina  

Bepaal hier het aantal  

weergegeven resultaten per 

pagina  
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  Status  Selecteer hier de status voor de 

zoekopdracht  

  Categorie  Selecteer hier de categorie voor 

de zoekopdracht  

  Uren  Selecteer hier de uren voor de 

zoekopdracht  

  Archiveer  Selecteer als het wel of niet 

gearchiveerd is  

  Type  Selecteer hier de type opdracht  

  Kies een actie  Selecteer hier een zoekactie  

  Dossier  
Opent het dossier van de 

plaatsing  

  Detail  
Opent het plaatsing detail 

venster  

  
Archiveren  Slaat de opgeslagen plaatsing 

op in het archief  

  
Kopieer  Maakt een kopie van deze 

plaatsing  

  Valideren  
Opent het validatie proces 

venster  

  Stop  Stop hiermee de plaatsing  

  Uren    

  Terug  Opent de lijst  

  Opdracht  Opent het opdracht overzicht 

venster   

  Kandidaat  Opent het kandidaat 

gegevensoverzicht venster  

  Relatie  Opent het relatie gegevens 

overzicht venster  

  Werknemers  Opent het werknemers detail 

venster  

  Support  Opent het support venster  

  Otys Today  Opent Otys Today  

  Zoeken  Voert de zoekopdracht uit  

  Zoekcriteria 

wissen  
Wist de zoekcriteria  

  Zoekopdracht 

opslaan  

Slaat de zoekopdracht op als 

standaard  

  Calculator   Opent het calculatie instellingen 

venster  
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2.3.2 Nieuwe plaatsing 

KNOP  ITEM  BESCHRIJVING  

  Plaatsing  Opent Plaatsing module  

  
Nieuw plaatsing  

Opent de nieuwe 

plaatsingvenster  

  Terug  Opent de kandidatenlijst  

  
Bewaren  Bewaart de opdracht en 

aanpassingen  

  
Verwijderen  Verwijdert het geselecteerde 

bestand  

  
Kopieer  Maak hiermee een kopie van de 

opdracht  

  
Reminder  

Maak reminder voor gebruiker 

aan   

  Nieuwe 

vergoeding  

Opent het nieuwe vergoedingen 

venster  

  Nieuwe 

inhoudingen  
Opent het inhoudingen venster  

  Omreken 

factoren  

Opent het omreken factoren 

venster  

  Support  Opent het support venster  

  Otys Today  Opent Otys Today  

  Kandidaat  Opent het kandidaat overzicht 

venster  

  
Relatie  

Opent het relatie overzicht 

venster  

      

 

2.4 Admin instellen 

De  instellingen kunnen alleen worden bijgehouden door de key-user. De instellingen van de 

Flexmanager worden in de algemene instellingen (alleen beschikbaar voor de key-user) 

ingesteld.  

Criteria toevoegen   

 Klik op   in de toolbar;  

 Selecteer het tabblad ‘Flexmanager’;  

 Klik op  ;   

 Vul gewenste naam in;  

 Klik op ‘Bewaren’.  
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Naam criteria aanpassen  

 Klik op   in de toolbar;  

 Selecteer het tabblad ‘flexmanager’;  

 Dubbelklik op de criteria dat u wilt aanpassen;  

 Pas de naam aan;  

 Klik op ‘Bewaren’.  

Criteria verwijderen  

 Klik op   in de toolbar;  

 Selecteer het tabblad flexmanager‘’;  

 Dubbelklik op de criteria dat u wilt verwijderen;  

 Klik op ‘Verwijderen’.  
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2.4.1 Velden ter validatie instellingen  

 Klik op in de flexmanager 

 

 

  

Validatie aanmaken  

 Selecteer in het dropdownmenu ‘type plaatsing’ de gewenste type;  

 Klik op ‘nieuwe validatie’;  

 Selecteer in het dropdownmenu ‘selecteer eenheid’ de gewenste optie ;  

 Selecteer in het dropdownmenu ‘select veld’ de gewenste optie;  

 Vink verplicht of geadviseerd aan;  

 Klik op ‘Bewaren’;  

N.B.: Met het tabblad controle kunt u eigen validatie toevoegen en velden valideren. Voor het 

aanpassen van validatie dubbelklik op gewenste type.  
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Calculatie factoren instellen.   
 Klik op het tabblad ‘berekening’;  

 Dubbelklik onder ‘ervaring’ het plus teken om ervaring en bijbehorende factor in te vullen;  

 Dubbelklik onder ‘functietype’ het plusteken om functietype en bijbehorende factor in te 

vullen; 

 Dubbelklik onder ‘branche’ het plusteken om branche en bijbehorende factor in te vullen;  

 Klik op ‘Bewaren’.  

N.B.:Voor het aanpassen van de berekeningsfactor dubbelklik op gewenste factor. Een 

voorbeeld van ervaring kan zijn ICT en factor is 0.09.  

Calculator   

 Klik op ‘Calculator’;  

 Selecteer hier de standaard rekening eenheid  

 Vul de werkbare uren per jaar in;  

 Vul de werkbare uren per maand in;  

 Vul de werkbare uren per week in;  

 Vul de werkbare uren per dag in;  

 Vul de basis omrekenfactor in;  

 Klik op ‘Bewaren’.  

Export  

De mogelijkheid om ingevoerde gegevens te exporteren naar Excel bestaat bij verschillende 

modules reeds. De export functie is hetzelfde als de export functie in de overige modules.   

Verschillende versies van een plaatsing aanmaken.   

Als u zeer veel plaatsingen beheert, waar ook regelmatig gegevens in moeten worden 

aangepast, dan is het handig om plaatsingen te kunnen kopiëren.   



 

 

 

 

   

 

OTYS Recruiting Technology   1 augustus 2013 

N.B: Dit is geen standaard functionaliteit in OTYS.   
 Dubbelklik op een actieve plaatsing;  

 Klik op ‘Opdracht’;  

 Klik op ‘Nieuwe versie’;  

 Wijzig de gegevens waar nodig;  

 Klik op ‘Bewaren’;  

 

De velden die u heeft aangepast zullen in geel worden weergegeven.  

 Klik op ‘Valideren’  

De plaatsing is nu gekopieerd en actief. Hiermee worden alle andere versies van dezelfde 

plaatsing passief (Pending). Met de blauwe pijlen kunt u door alle versies bladeren. Rechts 

van de pijlen kunt u zien welke versie van de plaatsing op dat moment 

  


