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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 21-08-2013 Bastiaan Brans 
Paragraaf 2.2 werd ten onrechte afgebroken. 

Aangevuld. 
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Inleiding 

 

Voordat we van start gaan met een uitleg over hoe u de Interactions Module kunt gebruiken, 

vertellen we u graag eerst meer wat deze inhoudt en wat u van deze instructie kunt 

verwachten. 

Over deze functionaliteit 

De Interactions Module stelt u in staat om zelf formulieren aan te maken die via uw website 

ingevuld kunnen worden. De gegevens die ingevuld kunnen worden zullen vervolgens per e-

mail verzonden worden naar een door u opgegeven e-mailadres. 

 

In de toekomst zal deze module nog meer functionaliteiten omvatten. De module zal in staat 

zijn om interactie te hebben met de gegevens uit uw database. Op die manier is het zelfs 

mogelijk om op basis van de ingevulde gegevens bijvoorbeeld een contactpersoon aan te 

maken in uw systeem of de gegevens van een kandidaat aan te passen. De 

basisfunctionaliteit van deze module (versturen gegevens per e-mail) worden in deze e-mail 

behandeld. 

Over deze instructie 

In deze instructie vertellen wij u hoe u de Interactions module kunt gebruiken om zelf 

contactformulieren te maken. Zoals hierboven aangegeven ziet kunt u in deze module meer 

met deze module doen via additionele functionaliteiten. Deze vallen echter buiten bereik van 

deze basisfunctionaliteit en deze handleiding. 
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Hoofdstuk 1: Formulier samenstellen 

 

In dit hoofdstuk nemen wij met door hoe u contactformulieren kunt samenstellen in de 

Interactions module. 

1.1 De module 

Zodra de Interactions module voor u is geactiveerd, verschijnt het Interacties icoon bij iedere 

gebruiker in de werkbalk van OTYS. Zoals dit met de meeste modules in OTYS werkt kunnen 

wij deze voor specifieke gebruikers activeren of deactiveren. Indien bepaalde collega’s 

bijvoorbeeld rechten moeten hebben voor deze module, dan kunt u dit bij ons aangeven via 

een supportticket. 

 

 
Afbeelding 1.1.1 – Interactions icoon in toolbar 

 

Nadat u op het Interacties icoon heeft geklikt, opent in een nieuw venster de module met een 

lijstweergave van alle reeds aangemaakte formulieren. U kunt vanaf hier een van de 

volgende acties ondernemen: 

 U kunt uw formulieren categoriseren. Door op de knop Categorieën te klikken kunt u 

deze categorieën beheren. Hoe dit exact werkt staat uitgelegd in paragraaf 1.2 

(categorieën beheren). 

 Door op de knop Nieuw formulier zal er een blanco formulier openen en kunt u deze 

vullen met inhoud. Hoe dit exact werkt staat uitgelegd in paragraaf 1.3 (formulieren 

aanpassen). 

 Via het zoekfilter aan de bovenkant van het venster kunt u een selectie maken op 

formulieren van een bepaalde categorie of met een bepaalde methode. Op dit 

moment ziet u alleen de methode ‘Verzenden als e-mail’. 

 Door op een bestaand formulier te dubbelklikken opent u deze en kunt u deze 

inhoudelijk aanpassen. 
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Afbeelding 1.1.1 – Formulieren lijstweergave 

1.2 Categorieën beheren 

U kunt uw formulieren categoriseren, zodat u deze eenvoudiger terug kunt vinden in OTYS. 

Nadat u op de knop Categorieën heeft geklikt in de lijst weergave opent een venster 

waarmee u deze categorieën kunt beheren. 

 

 
Afbeelding 1.2.1 - Categorieën lijstweergave 

 

Het beheren van categorieën is erg eenvoudig: 

 Om een nieuwe categorie aan te maken klikt op de knop Nieuwe categorie. U vult de 

naam van de categorie in een klikt op Bewaren om deze op te slaan. 

 Om een bestaande categorie te wijzigen dubbelklikt u op de categorie die u wilt 

wijzigen. Na de wijziging klikt u op Bewaren om deze wijziging door te voeren. 

 Om een bestaande categorie te verwijderen dubbelklikt u op de categorie die u wilt 

verwijderen. Vervolgens klikt u op de knop Verwijderen om deze te verwijderen. 

 

 
Afbeelding 1.2.2 - Categorieën detailweergave 

1.3 Formulieren aanpassen 

Nadat u een nieuw formulier aangemaakt heeft of een bestaand formulier geopend heeft, 

kunt u deze aanpassen. U kunt vanaf hier een van de volgende acties ondernemen: 

 Bij Naam formulier kunt u de naam van het formulier opgeven. Hiermee herkent u 

het formulier en deze naam verschijnt tevens bovenin het formulier op de website. 
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 Bij Introductietekst kunt u een introductietekst opgeven die op uw website onder de 

naam van het formulier en boven de vragen wordt weergegeven. 

 Bij Categorie kunt u een categorie selecteren, zodat u uw formulieren eenvoudig kunt 

terugvinden. Hoe het aanmaken en beheren van categorieën werkt staat uitgelegd in 

paragraaf 1.2 (categorieën beheren). 

 Bij Aktie kunt u de aktie bepalen die plaats moet vinden nadat iemand het formulier 

heeft ingevuld. Op dit moment wordt alleen de aktie Verzenden als e-mail officieel 

ondersteund. 

 

 
Afbeelding 1.3.1 – Formulier detailweergave leeg 

 

Na het wijzigen van bovenstaande gegevens klikt u op de knop Bewaren. 

 

 
Afbeelding 1.3.2 – Vraag detailweergave leeg 

 

Zodra bovenstaande gegevens zijn ingevuld kunt u vragen toevoegen aan het formulier. Dit 

doet u door de volgende stappen te nemen: 

1. Klik bovenin het venster op de knop Nieuw veld 

2. Er opent een nieuw venster, hier vult u de volgende gegevens in: 
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a. Geef bij Naam veld de naam van het veld op (bijvoorbeeld ‘E-mailadres’). Deze 

wordt weergegeven in het formulier op uw website. 

b. Geef bij Uitleg eventueel een aanvullende uitleg op (bijvoorbeeld (‘Vul hier uw 

persoonlijke e-mailadres in.’). Deze uitleg wordt in een kleiner lettertype 

weergegeven bij de vraag op uw website. 

c. Kies bij Type een van de volgende opties: 

i. Checkbox 

Voor vinkjes waarbij meerdere opties aangevinkt kunnen worden. 

Voorbeeld: ‘In welk type dienstverlening heeft u interesse?’ 

ii. Tekstveld 

Voor een enkele tekstregel. 

Voorbeeld: ‘Naam’ 

iii. Tekstvlak 

Voor een groter tekstvlak. 

Voorbeeld: ‘Opmerkingen’ 

iv. Keuzelijst 

Voor een keuzelijst waarbij één optie geselecteerd kan worden. 

Voorbeeld: ‘Hoe heeft u van ons gehoord?’ 

v. Radio buttons 

Voor selectierondjes waarbij één optie geselecteerd kan worden. 

Voorbeeld: ‘Geslacht’ 

vi. Ja / nee 

Voor selectierondjes met als standaard opties ‘Ja’ en ‘Nee’. 

Voorbeeld: ‘Heeft u eerder zaken met ons gedaan?’ 

vii. Datum 

Voor een datumveld (3 jaar terug, 1 jaar in de toekomst).  

Voorbeeld: ‘Op welke datum heeft u contact met ons gehad?’ 

viii. Datum & tijd 

Voor een datum- & tijdveld (3 jaar terug, 1 jaar in de toekomst). 

Voorbeeld: ‘Wanneer kunnen wij contact met u opnemen?’ 

ix. Bestand 

Voor een bestand uploadveld. 

Voorbeeld: ‘Upload hier een scan van uw KvK uittreksel.’ 

x. Captha 

Voor een captcha die de gebruiker over moet tikken voordat het 

formulier verzonden wordt.  

LET OP: Wij raden u sterk aan dit veld toe te voegen én verplicht te 

maken aan het einde van uw formulier om te voorkomen dat robots 

een groot aantal formulier geautomatiseerd invullen op uw site. 

d. Vink bij Controle eventueel extra controles aan. Zo kunt u door Verplicht aan 

te vinken een veld bijvoorbeeld verplicht maken. 

3. Klik na het invullen van bovenstaande velden op de knop Bewaren om de opgegeven 

gegevens te bewaren. 
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4. Indien u gekozen heeft voor een vraag van het type ‘Checkbox’, ‘Keuzelijst’ of ‘Radio 

buttons’ dan zal u nog de mogelijke antwoorden op moeten geven die weergegeven 

moeten worden. In zo’n geval kunt u door op de knop Nieuw antwoord bovenin het 

venster te klikken een nieuw antwoord opgeven (en deze stap voor ieder antwoord te 

herhalen). Deze antwoorden verschijnen onderin het venster. Door op een bestaand 

antwoord te dubbelklikken kunt u deze aanpassen of verwijderen. 

5. Indien u klaar bent met een vraag sluit u dit venster af en zal het onderliggende 

scherm automatisch ververst worden. Vervolgens kunt u weer op Nieuw veld klikken 

om weer een nieuwe vraag aan te maken 

 

Indien u een bestaande vraag wilt aanpassen dubbelklikt u op de bestaande vraag, maakt u 

de wijziging en klikt u op Bewaren. Indien u een bestaande vraag wilt verwijderen dubbelklikt 

u op de bestaande vraag en klikt u bovenin op de Verwijderen. 

 

 
Afbeelding 1.3.3 – Vraag detailweergave gevuld 
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Afbeelding 1.3.4 – Formulier detailweergave gevuld 
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Hoofdstuk 2: Formulier publiceren op uw site 

 

In dit hoofdstuk nemen wij met door hoe u het bij hoofdstuk 1 gemaakte contactformulier 

kunt publiceren op uw site. 

2.1 Formulier publiceren 

Om een formulier te publiceren op uw site, neemt u de volgende stappen: 

1. Open uw CMS 

2. Maak een nieuwe pagina aan of open een bestaande pagina 

3. Selecteer bij Module voor Overig – Interactions en klik op Bewaren 

4. Klik op de Formulier knop die naast de naam van de module verschijnt. 

a. Selecteer bij Formulier het formulier dat gebruikt moet worden. 

b. Plaats een vinkje bij Aangepaste titel als u een aangepaste titel wil (anders 

dan degene die in het formulier is opgegeven) en vul de aangepaste titel in. 

c. Plaats een vinkje bij Aangepaste tekst als u een aangepaste introductietekst 

wil (anders dan degene die in het formulier is opgegeven) en vul de 

aangepaste introductietekst in. 

d. Selecteer bij E-mail ontvanger de optie Gebruiker en selecteer een gebruiker 

indien u de inhoud van de ingevulde formulieren naar een specifieke 

gebruiker wilt versturen of kies voor E-mailadres en vul een e-mailadres in 

als u zelf een e-mailadres wilt opgeven waar de ingevulde formulieren naar 

verzonden moeten worden.  

e. Klik linksboven op de knop Bewaren om deze gegevens te bewaren. Het 

venster zal automatisch sluiten. 

5. Plaats een vinkje bij Publiceren om de pagina te publiceren op uw website. 

 

 
Afbeelding 2.1.1 – Interactions module in CMS 
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Afbeelding 2.1.2 – Gegevens formulier in CMS 

2.2 Formulier per e-mail versturen 

Indien u het formulier niet op uw website publiceren wilt laten staan, maar bijvoorbeeld in 

een mailing wilt gebruiken dan kunt u de volgende stappen ondernemen: 

1. Maak het formulier aan (zie hoofdstuk 1) en publiceer deze (zie paragraaf 2.1). 

2. Rechtsklik op de menu optie op uw site en kies (afhankelijk van uw internetbrowser) 

voor Snelkoppeling kopiëren, Koppelingslocatie kopiëren of Linkadres kopiëren. 

LET OP: U moet niet de URL openen en deze kopiëren. Na het openen van de link 

wordt er namelijk een unieke URL gegenereerd (die eindigt met /qsuid/ gevolgd door 

een lange code. Dit is een persoonlijke URL en het verspreiden van deze URL kan tot 

problemen leiden. 

3. Open het formulier op uw website en kopieer de URL van het formulier. 

4. Haal het formulier weer van uw website af door bij de CMS pagina het vinkje voor 

Publiceren te verwijderen en op Bewaren te klikken. 

Het formulier is nu niet meer zichtbaar op uw website. De URL die u bij stap (2) heeft 

gekopieerd zal echter nog steeds werken. U kunt deze URL nu verwerken in bijvoorbeeld een 

nieuwsbrief of een andere communicatie. 


