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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 gebruiken van de OTYS Central Directory 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 OTYS Central Directory in 

OTYS. Daarna wordt uitgelegd hoe u deze functionaliteit in OTYS kunt gebruiken. 

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: Over de OTYS Central Directory  

2.1 Algemeen 

Het is mogelijk om op uw OTYS website zowel kandidaten als opdrachtgevers te laten 

inloggen. Op het moment dat een gebruiker op uw website mag inloggen noemen wij deze 

een ‘Webuser’. 

 

In 2010 heeft OTYS een nieuw systeem gelanceerd voor deze webusers. Dit systeem, oftewel 

OTYS Central Directory (OCD), heeft diverse voordelen ten opzichte van het vorige systeem 

dat OTYS voor webusers gebruik. 

2.2 Voordelen OCD 

De OTYS Central Directory (OCD) heeft verschillende voordelen ten opzichte van het vorige 

systeem dat voor webusers werd gebruikt. De voornaamste voordelen zijn: 

 

 Automatische sessie login 

Indien een kandidaat of opdrachtgever zijn browser sluit of uw site verlaat blijft er een cookie 

aanwezig op de computer van de bezoeker. Indien de bezoeker uw site binnen 24 uur opnieuw 

bezoekt is deze dankzij deze cookie nog steeds ingelogd op uw website en hoeft de bezoeker 

dus niet opnieuw in te loggen op uw website. 

 

 Koppelen van webusers 

Met het nieuwe systeem is het mogelijk om verschillende webusers aan elkaar te koppelen. 

Op deze manier kunt u bijvoorbeeld een kandidaat en twee contactpersonen aan elkaar 

koppelen indien dit in werkelijkheid één persoon is. 

 

 Wisselen tussen accounts door webusers 

Indien een webuser gekoppeld is aan één of meerdere andere webusers, is het voor de 

bezoeker mogelijk om te wisselen tussen zijn/haar accounts zonder opnieuw in te loggen. Op 

deze manier kan een contactpersoon bijvoorbeeld vacatures plaatsen uit naam van drie 

verschillende organisaties, zonder hiervoor telkens in en uit te hoeven loggen. 

 

 Anonieme wachtwoorden in OTYS backoffice 

De beveiliging van wachtwoorden is binnen OCD versterkt. Een van de aspecten hierin is dat 

het huidige wachtwoord van een webuser niet in te zien is via uw OTYS backoffice. Dit 

verhoogd de privacy van uw kandidaten en opdrachtgevers. Het is uiteraard nog wel mogelijk 

om vanuit uw OTYS backoffice een nieuw wachtwoord te genereren voor uw webuser. 
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Hoofdstuk 3: Webusers via uw backoffice 

3.1 Aanmaken of binden van een nieuwe webuser 

Via uw backoffice kunt u eenvoudig een webuser aanmaken vanuit een kandidaat of een 

contactpersoon. Klik hiervoor bij de kandidaat of contactpersoon op de ‘Webusers’-knop: 

 

 
Webusers-knop bij contactpersoon 

 

 
Webusers-knop bij kandidaat 

 

Zodra u op deze knop heeft geklikt opent een nieuw venster met twee keuzes: 

 

 
 

 U kunt een nieuwe webuser aanmaken welke gebruikt zal worden voor de kandidaat of 

contactpersoon. Vul hiervoor bij ‘gebruikersnaam’ de gebruikersnaam voor de nieuwe 

webuser in (standaard staat hier het e-mailadres van de kandidaat/contactpersoon ingevuld) 

en klik vervolgens op de knop ‘Maken’. 
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 U kunt de kandidaat of contactpersoon koppelen aan een bestaande webuser. Selecteer 

hiervoor bij ‘Webgebruiker’ de webuser die u wilt koppelen aan de kandidaat/contactpersoon 

en klik vervolgens op de knop ‘Bind’. 

3.2 Openen of binden van een bestaande webuser 

Zodra er vanuit de kandidaat of contactpersoon een webuser is gemaakt (of indien deze aan 

een bestaande webuser is gekoppeld) en u klikt bij de kandidaat / contactpersoon op de 

Webuser-knop, dan krijgt u onderstaand venster te zien: 

 
 

 U kunt de webuser openen door de webuser die u wilt openen bij ‘Webgebruiker’ te selecteren 

en vervolgens op ‘Open’ te klikken. Er opent een nieuw scherm waar u onder andere ziet aan 

welke kandidaten & contactpersonen deze webuser is gekoppeld. Ook kunt u vanuit dit 

scherm een nieuw wachtwoord aanmaken voor deze webuser. 

 

 U kunt de webuser binden aan een andere webuser door de webuser die u wilt binden te 

selecteren bij ‘Webgebruiker’ en vervolgens op ‘Bind’ te klikken. 

 

 U kunt een nieuwe webuser aanmaken en deze koppelen aan de bestaande webuser door een 

gebruikersnaam in te vullen bij ‘Gebruikersnaam’ en op ‘Maken’ te klikken. In dat geval wordt 

er een extra webuser aangemaakt en wordt deze gekoppeld aan de bestaande webuser. 
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3.3 (Nieuw) wachtwoord aanmaken voor webuser 

Om een nieuw wachtwoord aan te maken voor een webuser opent u de webuser waarvoor u 

het wachtwoord wilt aanmaken (zie paragraaf 3.2). In het scherm dat volgt ziet u een 

overzicht van alle kandidaten en contactpersonen waar deze webuser aan is gekoppeld. 

 
 

Klik bovenin dit venster op de knop ‘;Nieuw wachtwoord’ om een nieuw wachtwoord te 

maken voor deze webuser. Er wordt een nieuw wachtwoord aangemaakt voor de webuser 

(het oude wachtwoord komt daarmee te vervallen) en er opent een e-mail waarmee u het 

nieuwe wachtwoord kunt communiceren naar de kandidaat / contactpersoon. 

3.4 Veel voorkomende scenario’s 

De mogelijkheden voor het maken en binden van webusers zijn groot; de meeste OTYS 

gebruikers zullen deze functionaliteit voornamelijk voor een tweetal acties gebruiken: 

 

 Aanmaken van relatie login & versturen inloggegevens 

o Maak de relatie / contactpersoon aan en geef deze rechten in het tabblad 

Machtigingen, zoals u gewend bent dit te doen. Klik op Bewaren. 

o Open de contactpersoon opnieuw en klik op de knop ‘Webusers’. 

o Vul een gebruikersnaam in en klik op de ‘Maken’-knop. 

o Klik op de ‘Open’-knop om de webuser te openen. 

o Klik op de ‘Nieuw wachtwoord’-knop om een nieuw wachtwoord aan te maken. 

o Pas de e-mail indien gewenst aan en klik op versturen. 

 

 Binden van een contactpersoon aan een bestaande webuser 

o Open de contactpersoon die u wilt binden aan een bestaande contactpersoon. 

o Selecteer bij Webgebruiker de webuser die u wilt koppelen aan deze contactpersoon 

en klik op ‘Bind’. 

Stuur de contactpersoon een e-mail om hem/haar in te lichte 


