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Versiemanagement 
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Hoofdstuk 1: Over deze Key-User 

handleiding 

1.1 Doel 

Deze handleiding is geschreven voor hen die als key user zijn aangesteld. Zij zorgt ervoor 

dat u al uw taken naar behoren kunt uitvoeren en het programma naar de behoeftes en 

voorkeuren van uw organisatie kunt instellen. 

 
Het kan voorkomen dat u in deze handleiding informatie vindt over modules of 

functionaliteiten waar u geen toegang toe heeft. Deze informatie kunt u negeren. 

Deze handleiding bevat alleen informatie over functionaliteiten die specifiek voor de key 

user bedoeld zijn. Voor een beschrijving van taken voor reguliere gebruikers kunt u de 

gebruikershandleiding raadplegen. 

 

1.2 Indeling 

Deze handleiding begint met een uitleg van de installatieprocedure. Daarna wordt in het 

hoofdstuk ‘Key user’ uitgelegd wat key user zijn inhoudt.  

Daarop volgt een uitgebreide beschrijving van de functionaliteit van het programma. 

Een aantal modules van OTYS is alleen toegankelijk voor key users. Deze worden in een 

apart hoofdstuk besproken. Daarnaast zijn er hoofdstukken voor instellingen en support. Al 

deze hoofdstukken kennen in grote lijnen dezelfde opmaak.  

 
Per hoofdstuk is een aantal basistaken vastgesteld. Bij deze basistaken worden duidelijke 

instructies gegeven, toegelicht met screenshots uit het programma.  

 

Tenslotte heeft elk hoofdstuk een beschrijving van de opmaak. Hierin kunt u de functie van 

diverse knoppen, checkboxen en dropdownmenu’s opzoeken. 

 

1.3 Basiskennis 

Bepaalde taken worden in deze handleiding niet toegelicht, omdat deze algemeen tot de 

basiskennis van de computergebruiker gerekend worden, of buiten het bereik van deze 

handleiding vallen. Het gaat hierbij met name om de volgende taken: 

 Gebruik van Windows; 

 gebruik van Internet Explorer; 

 gebruik van e-mail; 

 taken die door reguliere gebruikers uitgevoerd kunnen worden. 

1.4 Commentaar  

Commentaar en reacties op deze handleiding en OTYS zijn welkom. Deze kunt u per e-mail 

kenbaar maken aan OTYS Recruiting Technology: handleiding@otys.nl. 

mailto:handleiding@otys.nl
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Hoofdstuk 2: Installatie OTYS 

 

2.1 Systeemeisen 

De minimale systeemeisen voor het gebruik van OTYS 5.12 zijn: 

 Windows XP 

 Internet Explorer 7 

2.2 Installatie OTYS  

 Kopieer de volgende link naar de adresbalk van uw Internet Explorer browser of typ deze 

over: http://install.otys.nl. 

U krijgt een beveiligingswaarschuwing te zien, waarin u gevraagd wordt of u het bestand 

wilt uitvoeren of opslaan. 

 Kies ‘Uitvoeren’; 

 klik bij eventuele meldingen van uw firewall op ‘Toestaan’; 

 dubbelklik op het OTYS icoon dat nu op uw bureaublad staat. 

N.B. U kunt OTYS Today vanaf nu ook openen vanuit de werkbalk. Rechts onder, in de 

‘system tray’ staat een OTYS icoon. 

 

Indien u niet in staat bent om bovenstaand installatieproces te voltooien vanwege 

bijvoorbeeld problemen met uw firewall, dan kunt u OTYS ook downloaden zonder te 

installeren. Download in dat geval het bestand http://install.otys.nl/OTYS.exe en sla deze op 

uw bureaublad op. U kunt vanaf nu OTYS openen door op het OTYS icoon op uw bureaublad 

te dubbelklikken. 

 

Let op: Om uw OTYS systeem zo goed mogelijk te laten functioneren wordt er tijdens het 

installeren van OTYS verschillende instellingen correct gezet. Indien u OTYS dus niet 

installeert zal u deze wijzigingen handmatig door moeten voeren. In de volgende 

handleiding leest u stap-voor-stap hoe u dit kunt doen: 

http://www.otys.nl/handleidingen/Optimalisatie_OTYS_instellingen.pdf. 

http://bo01.otys.nl/install.hta
http://bo01.otys.nl/install.hta
http://www.otys.nl/handleidingen/Optimalisatie_OTYS_instellingen.pdf
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Hoofdstuk 3: Key User 

 

3.1 Wat is een Key User? 

OTYS is een uitgebreid programma dat grotendeels aan uw eigen wensen en behoeftes kan 

worden aangepast. Daarnaast ontwikkelen wij regelmatig nieuwe functionaliteiten die 

mogelijk interessant zijn voor uw organisatie. Om ervoor te zorgen dat uw organisatie 

optimaal gebruik kan blijven maken van het programma en op de hoogte blijft van de 

nieuwste ontwikkelingen, heeft zij een key user aangesteld. 

3.2 Taken 

De taken van de key user kunnen per organisatie verschillen. In de meeste gevallen zult u 

verantwoordelijk zijn voor een of meer van onderstaande taken: 

 Aanmaken van nieuwe gebruikers en webusers; 

 beheren van de content van de website; 

 versturen van nieuwsbrieven; 

 instellen van de diverse modules; 

 aanvragen en coördineren van structurele wijzigingen; 

 contactpersoon Support; 

 contactpersoon OTYS; 

 opleiden nieuwe gebruikers. 

Om deze taken goed te kunnen uitvoeren heeft u een uitgebreide training gevolgd, en wordt 

u door ons op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen. 
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Hoofdstuk 4: Gebruikers 

4.1 OTYS gebruikers 

Gebruiker aanmaken 

 Klik op  in de toolbar; 

 klik op ‘Nieuwe gebruiker’;  

 selecteer het tabblad ‘Persoonlijke gegevens’; 

 vul de gegevens in;  

 selecteer het tabblad ‘Modules’;  

 vink de gewenste modules aan; 

 selecteer het tabblad ‘Extra rechten’; 

 vink de gewenste rechten aan; 

klik op ‘Versturen’ 

4.2 Webusers 

Webuser aanmaken 

 Klik op  in de toolbar; 

 klik op ‘Nieuwe webuser’; 

 
 vul de velden in; 

 klik op ‘Bewaren’. 

N.B. Controleer wachtwoord en e-mailadres goed. Dit zijn de gegevens waarmee de user 

inlogt  op de site  

Webuser wijzigen  
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 Klik op  in de toolbar; 

 dubbelklik op de webuser; 

 klik op  in het linker deelvenster; 

 pas de gegevens in het rechter deelvenster aan; 

 klik op ‘Bewaren’; 

 klik op ‘Terug’. 

 

Webuser verwijderen 

 Klik op  in de toolbar; 

 dubbelklik op de webuser; 

 klik op ‘Verwijderen’ (programma vraagt om bevestiging). 

Wachtwoorden genereren voor alle kandidaten in database 

 Klik op  in de toolbar; 

 selecteer het tabblad ‘Templates’; 

 klik op ‘Genereer wachtwoorden’; 

 selecteer eventueel de optie ‘Rapport via e-mail’ om een rapport te ontvangen; 

 selecteer eventueel de optie ‘Voeg toe aan mailgroep’, vul een naam voor de nieuwe 

mailgroep in en klik op of selecteer een bestaande mailgroep in het dropdownmenu; 

 klik op ‘Uitvoeren’. 

N.B. Er worden alleen wachtwoorden gegenereerd voor kandidaten waarvan een e-

mailadres in het systeem staat. Bestaande wachtwoorden worden niet overschreven. 
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Hoofdstuk 5: Nieuwsmanager 

 

5.1 Functie nieuwsmanager 

Met de Nieuwsmanager kunt u gemakkelijk nieuwsbrieven maken. Deze kunt u versturen 

naar verschillende mailgroepen. Zo kunt u uw kandidaten en klanten op de hoogte houden. 

Voor de opmaak van uw nieuwsbrieven zijn ingebouwde templates beschikbaar. U kunt 

desgewenst persoonlijke templates laten bouwen. 

5.2 Gebruik nieuwsmanager 

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

 
In de eerste kolom ‘P’ kunt u zien of de nieuwsbrief gepubliceerd is. Nieuwsbrieven met een 

groene vlag zijn gepubliceerd, die met een rode vlag niet. 

In de tweede kolom ‘S’ kunt u zien of een nieuwsbrief op de shortlist staat. Dit is het geval 

wanneer er een blauwe vlag in de kolom staat. 

 

5.2.1 Nieuwsbrief aanmaken 

U kunt de Nieuwsmanager openen door te klikken op  in de toolbar. 
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In de eerste kolom ‘P’ kunt u zien of de nieuwsbrief 

gepubliceerd is. Nieuwsbrieven met een groene vlag zijn 

gepubliceerd, die met een rode vlag niet. 

 

In de tweede kolom ‘S’ kunt u zien of een nieuwsbrief op de shortlist staat. Dit is het geval 

wanneer er een blauwe vlag in de kolom staat. 

 

5.2.2 Links toevoegen 

U kunt in uw nieuwsbrief interne en externe links invoegen, maar ook links naar bestanden 

op uw server. Ontvangers kunnen dit bestand dan via de link downloaden. 

Interne links verwijzen naar pagina’s op uw eigen website. U kunt bij het toevoegen kiezen 

uit een lijst met de pagina’s van uw website.  

N.B. Onderstaande taken zijn ook van toepassing op het CMS. Voor ‘nieuwsbrief’ moet dan 

‘(sub)pagina’ gelezen worden. 
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Interne links toevoegen 
 Dubbelklik op de nieuwsbrief; 

 klik op ‘Wijzigen’; 

 klik op  bij de betreffende tekst; 

 klik op ‘Referentie’; 

 klik in de lijst op de pagina waarnaar u wilt verwijzen (achter ‘Referentie naar’ wordt de 

pagina weergeven die u geselecteerd hebt); 

 selecteer in het dropdownmenu ‘Target’ de optie ‘_self’ om de link in hetzelfde venster te 

openen of ‘_blank’ om de link in een nieuw venster te openen; 

 klik op ‘Bewaren’. 

Link naar een bestand toevoegen 
In de tekst kunt u een link naar een bestand toevoegen, zodat het bestand gedownload kan 

worden. U kunt alleen links toevoegen naar bestanden die in het systeem staan.  

 Dubbelklik op de nieuwsbrief; 

 klik op ‘Wijzigen’; 

 klik op  bij de betreffende tekst; 

 klik op ‘Bestanden’; 

 klik op ‘Nieuw bestand’ in het venster; 

 selecteer de gewenste module in het dropdownmenu ‘Module’ (selecteer de optie ‘Algemeen 

beschikbaar’ wanneer het bestand in alle modules beschikbaar moet zijn); 

 klik op ‘Bladeren’; 

 selecteer het gewenste bestand; 

 klik op ‘Bewaren’; 

 klik op het bestand waarnaar u wilt doorverwijzen; 

 pas eventueel de linknaam aan of vul een tekst voor de mouse-over in het veld ‘Alt Tekst’ in; 

 klik op ‘Invoegen’. 

 
N.B. Een mouse-over is een tekstveld dat verschijnt wanneer de gebruiker zijn of haar muis 

over het item beweegt. 

Bestand toevoegen aan systeem 
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 Dubbelklik op de nieuwsbrief; 

 klik op ‘Wijzigen’; 

 klik op  bij de betreffende tekst; 

 klik op ‘Bestanden’; 

 klik op ‘Nieuw bestand’ in het venster; 

 selecteer de module waar het bestand beschikbaar moet zijn in het dropdownmenu ‘Module’ 

(selecteer de optie ‘Algemeen beschikbaar’ wanneer het bestand in alle modules 

beschikbaar moet zijn); 

 klik op ‘Bladeren’; 

 selecteer het gewenste bestand; 

 vul de velden in; 

klik op ‘Bewaren’. 

 

5.2.3 Afbeeldingen toevoegen en opmaken 

U kunt afbeeldingen in uw nieuwsbrief kleiner publiceren dan ze zijn. Dit heet een 

thumbnail. Wanneer een ontvanger op een thumbnail klikt, verschijnt een nieuw venster, 

met daarin de afbeelding in het originele formaat. 

 

Het is daarnaast mogelijk een ‘animated gif’ aan uw nieuwsbrief toe te voegen. Dit is een 

bewegende afbeelding in .GIF-formaat. 

N.B. Onderstaande taken zijn ook van toepassing op het CMS. Voor ‘nieuwsbrief’ moet dan 

‘(sub)pagina’ gelezen worden. 

Afbeelding toevoegen of aanpassen 
 Dubbelklik op de nieuwsbrief; 

 klik op ‘Wijzigen’; 

 klik op  bij het gewenste item of klik op ‘Nieuw item’/’Nieuwe intro’; 

 klik op ‘Afbeelding’; 

 klik op ‘Upload’; 

 klik op ‘Bladeren’; 

 selecteer de gewenste afbeelding; 

 vink eventueel ‘Animated gif’ aan; 

 klik op ‘Bewaren’. 

N.B. Een animated gif is een bewegende afbeelding in .GIF-formaat. 
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In bovenstaand venster kunt u een afbeelding toevoegen en bewerken. 

I T E M  B E S C H R I J V I N G  

Eigenschappen sets 
Hier kunt u de set eigenschappen die u in dit venster heeft 

gekozen, opslaan. Opgeslagen sets kunt u in het dropdownmenu 

‘Set kiezen’ selecteren en gebruiken. 

Plaats en afmeting 
Hier kunt u de positie van de afbeelding ten opzichte van de tekst 

en de afmeting van de afbeelding zelf aanpassen. 

Borders en 
tekstafstand 

Hier kunt u een rand om de afbeelding maken en een marge 

aanbrengen tussen de tekst en de afbeelding. 

Links en referenties 
Hier kunt u een link naar uw eigen of een andere website, aan de 

afbeelding koppelen. 

Uitvergroting 
Hier kunt u aangeven of de afbeelding vergroot wordt als men 

erop klikt. 
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Afbeelding vergroten of verkleinen 
 Klik op de pagina waar u de afbeelding wilt aanpassen; 

 klik op ‘Wijzigen’; 

 klik op  bij het betreffende item; 

 klik op ‘Afbeelding’; 

 klik op ‘Wijzigen’; 

 klik op ‘Ga naar afbeelding’ of ‘Ga naar thumbnail’; 

 selecteer ‘Resize’ in het dropdownmenu ‘Actie’; 

 vergroot of verklein de afbeelding met behulp van de schuifbalk links; 

 klik op ‘Bewaren’ (programma vraagt om bevestiging); 

 klik op ‘Bewaren’. 

Afbeelding bijsnijden 
 Klik op de pagina waar u de afbeelding wilt aanpassen; 

 klik op ‘Wijzigen’; 

 klik op  bij het betreffende item; 

 klik op ‘Afbeelding’; 

 klik op ‘Wijzigen’; 

 klik op ‘Ga naar afbeelding’ of ‘Ga naar thumbnail’; 

 selecteer ‘Crop’ in het dropdownmenu ‘Actie’; 

 plaats het gele venster op het gedeelte van de afbeelding dat u wilt uitsnijden; 

 klik op ‘Bewaren’ (programma vraagt om bevestiging); 

 klik op ‘Bewaren’. 

Eigenschappen afbeelding opslaan (set maken) 
 Vul een naam voor de set in het veld ‘Set maken’ in; 

 vink de checkbox achter het veld ‘Set maken’ aan; 

 klik op ‘Bewaren’. 

Nieuwe set maken 
 Klik op een pagina; 

 klik op ‘Wijzigen’; 

 klik op  bij een item; 

 klik op ‘Afbeelding’; 

 klik op ‘Sets’; 

 klik op ‘Nieuwe set’; 

 vul de velden in; 

 selecteer de gewenste opties; 

 klik op ‘Bewaren’; 

Set aanpassen 
 Klik op een pagina; 

 klik op ‘Wijzigen’; 

 klik op  bij een item; 

 klik op ‘Afbeelding’; 

 klik op ‘Sets’; 

 dubbelklik op de betreffende set; 

 maak de gewenste aanpassingen; 

 klik op ‘Bewaren’. 

Set verwijderen 
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 Klik op een pagina; 

 klik op ‘Wijzigen’; 

 klik op  bij een item; 

 klik op ‘Afbeelding’; 

 klik op ‘Sets’; 

 dubbelklik op de betreffende set; 

 klik op ‘Verwijderen’; 

 klik op ‘Bewaren’. 

Set gebruiken 
 Klik op een pagina; 

 klik op ‘Wijzigen’; 

 klik op  bij een item; 

 klik op ‘Afbeelding’; 

 selecteer de gewenste set in het dropdownmenu ‘Set kiezen’; 

 klik op ‘Bewaren’. 

 

5.2.4 Overige toevoegen  

Samenvoegvelden gebruiken 
Samenvoegvelden halen gegevens uit de database. Zo hoeft u bepaalde gepersonaliseerde 

gegevens niet handmatig in te voeren. 

 Dubbelklik op de nieuwsbrief; 

 klik op ‘Wijzigen’; 

 klik op ‘Nieuw intro’ of ‘Nieuw item’; 

 klik op ‘Samenvoegvelden’; 

 selecteer de gewenste optie in het dropdownmenu ‘Veldnaam’; 

 klik op ‘Invoegen’; 

 klik op ‘Bewaren’. 

Kandidaten of vacatures toevoegen 
 Dubbelklik op de nieuwsbrief; 

 klik op ; 

 klik op ‘Nieuw intro’ of ‘Nieuw item’; 

 klik op ‘Selectie’; 

 selecteer in het dropdownmenu ‘Zoeken’ de optie ‘Kandidaten’ of ‘Vacatures’;  

 klik op  achter de gewenste criteriagroep; 

 dubbelklik op de beschikbare criteria om ze te selecteren (geselecteerde criteria worden 

naar de rechterkant van het venster verplaatst); 

 klik op ‘Toevoegen’; 

 vul eventueel een trefwoord in het veld in; 

 klik op ; 

 vink de gewenste kandidaten / vacatures aan; 

 klik op ‘Invoegen’; 

 klik op ‘Bewaren’. 

Let op: Indien u kandidaten wilt toevoegen aan een nieuwsbrief dan zal u eerst bij de 

betreffende kandidaten moeten aangeven dat zowel zij als u akkoord gaan met de publicatie 

van hun gegevens. Open hiervoor de kandidaat en vink in het tabblad ‘Publicatie & Controle’ 
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onder Publicatie zowel het vinkje ‘Kandidaat’ als 

‘Consultant’ aan. Alleen indien beide vinkjes zijn aangevinkt 

kunt u de kandidaat toevoegen aan een nieuwsbrief. 

 

5.2.5 Verzend- en publicaties 

Test nieuwsbrief versturen 
 Dubbelklik op de nieuwsbrief; 

 klik op ‘Test’; 

 voer uw e-mailadres in; 

 klik op ‘Verwerken’; 

 open uw e-mailprogramma en controleer of de nieuwsbrief naar wens is. 

 

Nieuwsbrief als ‘Klaar om te verzenden’ markeren 
 Dubbelklik op de nieuwsbrief; 

 vink ‘Klaar om te verzenden in deze taal’ aan; 

 klik op ‘Bewaren’. 

Nieuwsbrief versturen 
 Dubbelklik op de nieuwsbrief; 

 klik op ‘Verwerken’; 

 controleer de gegevens; 

 klik op ‘Versturen’ (programma vraagt om bevestiging). 

Nieuwsbrief publiceren op website (in shortlist) 
 Dubbelklik op de nieuwsbrief; 

 vink ‘Website Publicatie’ en/of ‘Shortlist Publicatie’ aan; 

 klik op ‘Bewaren’. 

Let op: Om een nieuwsbrief op uw website te kunnen publiceren moet u een mailgroep 

toegekend hebben. Daarnaast moet de module ‘News Publisher’ op een pagina van uw 

website staan. 

Nieuwsbrief opslaan in dossier ontvanger 
 Dubbelklik op de nieuwsbrief; 

 vink ‘Bewaar berichten na versturen’ aan; 

 klik op ‘Bewaren’. 

Publicatiedatum instellen 
 Dubbelklik op de nieuwsbrief; 

 selecteer de gewenste datum in de dropdownmenu’s ‘Publicatie Datum’; 

 klik op ‘Bewaren’. 

Publicatieduur instellen 
 Dubbelklik op de nieuwsbrief; 

 selecteer de datum waarop u de publicatie wilt starten in de dropdownmenu’s ‘Van’; 

 selecteer de datum waarop u de publicatie wilt beëindigen in de dropdownmenu’s ‘Einde’; 

 klik op ‘Bewaren’.  
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5.2.6 Mailgroep 

 
Mailgroep aanmaken 

 Klik op ‘Mailgroepen’; 

 klik op ‘Nieuwe groep’; 

 vul de velden in; 

 klik op ‘Bewaren’. 

Mailgroep wijzigen 
 Klik op ‘Mailgroepen’; 

 dubbelklik op de mailgroep; 

 pas de gegevens aan; 

 klik op ‘Bewaren’. 

 

Mailgroep verwijderen 
 Klik op ‘Mailgroepen’; 

 dubbelklik op de mailgroep; 

 klik op ‘Verwijderen’ (programma vraagt om bevestiging). 

 

Mailgroepen toekennen 
 Dubbelklik op de nieuwsbrief; 

 klik op ‘Mailgroepen toekennen’; 

 dubbelklik op de gewenste mailgroepen in het linker deelvenster; 

 klik op ‘Bewaren’. 

Mailgroepen toekennen ongedaan maken 
 Dubbelklik op de nieuwsbrief; 

 klik op ‘Mailgroepen toekennen’; 

 dubbelklik op de gewenste mailgroepen in het rechter deelvenster (programma vraagt om 

bevestiging); 
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 klik op ‘Bewaren’. 

Leden aan mailgroep toevoegen (handmatig invullen) 
 Klik op ‘Mailgroepen’; 

 dubbelklik op de mailgroep of klik op ‘Nieuwe mailgroep’; 

 klik op ‘Leden toevoegen’; 

 vul de velden in; 

 klik op ‘Bewaren’. 

Relatie aan mailgroep toevoegen (uit systeem) 
 Klik op ‘Mailgroepen’; 

 dubbelklik op de mailgroep of klik op ‘Nieuwe mailgroep’; 

 klik op ‘Relaties’; 

 zoek de gewenste relatie met behulp van OTYS Match; 

 vink de relaties of contactpersonen die u wilt toevoegen aan; 

 selecteer ‘Mailgroep’ in het dropdownmenu ‘Batch’; 

 selecteer in het tweede dropdownmenu de gewenste mailgroep; 

 klik op ‘Ok’; 

 voeg desgewenst meer relaties of contactpersonen toe; 

 sluit het venster. 

N.B. Wanneer u alsnog een nieuwe mailgroep aan wilt maken voor de gevonden relatie, 

kunt u dat ook in dit venster doen. Selecteer dan niets in het tweede menu en vul een naam 

voor de groep in. 
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Kandidaat aan mailgroep toevoegen (uit systeem) 
 Klik op ‘Mailgroepen’; 

 dubbelklik op de mailgroep of klik op ‘Nieuwe mailgroep’; 

 klik op ‘Kandidaten’; 

 zoek de gewenste kandidaten met behulp van OTYS Match; 

 vink de kandidaten die u wilt toevoegen aan; 

 klik op ‘Invoegen’. 

Persoon aan mailgroep toevoegen (uit systeem) 
 Klik op ‘Mailgroepen’; 

 dubbelklik op de mailgroep of klik op ‘Nieuwe mailgroep’; 

 klik op ‘Personen zoeken’; 

 selecteer in het dropdownmenu ‘Zoek in’, de optie die u wilt toevoegen; 

 vul een naam of deel van het mailadres in het vak ‘Naar’ in; 

 klik op ; 

 klik op personen in het linker deelvenster om deze te selecteren (geselecteerde personen 

staan in het rechter deelvenster); 

 herhaal desgewenst bovenstaande stappen; 

 klik op ‘Bewaren’. 

 

Een of meer leden verwijderen uit mailgroep 
 Klik op ‘Mailgroepen’; 

 dubbelklik op de mailgroep; 

 vink een of meerdere leden aan in de kolom ‘S’; 

 klik op ‘Leden verwijderen’. 

 

 

 

Mailgroepen importeren  

NB U heeft niet automatisch rechten voor deze functionaliteit.  
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Om een mailgroep te importeren dient u eerst een 

bronbestand aan te maken. Dit gaat het handigst in Excel. 

Maak (bijvoorbeeld in Excel) een bestand aan van alle 

mailadressen en bijbehorende gegevens.  

Doe dit met de volgende indeling:  

- Kolom A: e-mailadres 

- Kolom B: Geslacht (M voor man, F voor vrouw) 

- Kolom C: Initialen 

- Kolom D: Achternaam 

- Kolom E: Voornaam 

- Kolom F: Tussenvoegsel 

- Kolom G: Naam aan wie de e-mail gericht moet worden (bijvoorbeeld Voornaam 

Tussenvoegsel Achternaam) 

U kunt op de eerste rij beginnen met het eerste e-mailadres. U kunt ook op de eerste rij 
elke kolom voorzien van een koptekst. Als u dit wilt, begin dan op de tweede rij met 
invoegen van het eerste e-mailadres. Selecteer in het dropdownmenu ‘Zoek in’, de optie die 
u wilt toevoegen; 
Het spreekt voor zich dat kolom A (e-mailadres) essentieel is. U kunt alle overige 
kolommen gedeeltelijk of geheel leeg laten. Dit heeft geen gevolgen voor de import.  
Sla het import bestand niet op als Excel-bestand, maar als CSV-bestand. 
 

Importeren importbestand in OTYS 

 Ga naar de lijst met mailgroepen en klik op de knop 'Nieuwe groep'; 

 Klik op de knop 'Import'. 

 Zoek het CSV-bestand op je computer en klik op 'Bewaren'. 

 Selecteer de ‘;’ (puntkomma) bij 'Scheidingsteken velden' in het pulldown menu  

 'Scheidingsteken tekst' hoeft u niet aan te passen. 

 Indien in het importbestand kopteksten staan, zet het vinkje bij 'Negeer de eerste regel met 

kopteksten' aan. 

 Controleer onder in beeld bij 'Schermvoorbeeld' of alle velden correct gescheiden worden. 

 Klik op de knop 'Import'. 

Het importbestand is nu toegevoegd aan de mailgroep. 

5.2.7 Verjaardagsmails versturen 

Via de nieuwsmanager heeft u de mogelijkheid om verjaardagsmails naar kandidaten te 

verzenden. Voorwaarde is wel dat hun geboortedatum in het systeem is ingevuld. Dit kan in 

meerdere talen. Als u deze verjaardagsmail eenmaal heeft aangemaakt en ingesteld wordt 

deze automatisch verstuurd. Dit gebeurt standaard om drie uur ’s nachts, hier hoeft u niets 

voor te doen.  

 Klik op ‘Nieuwe mailing’; 

 Maak de nieuwsbrief aan; 

 Selecteer de optie ‘Verjaardag mail’ en geef uw verjaardagsmail een logische titel; 

 Klik op ‘Bewaren’. 
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De verjaardagsmail staat nu in de lijst met nieuwsbrieven. Via het dropdownmenu in het 

zoekmenu kunt u alle mails die zijn aangemerkt als verjaardagsmails terugvinden. 

 
NB U moet per taal een verjaardagsmail aanmaken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De verjaardagsmail klaarzetten voor verzending 
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Ga naar ‘Instellingen’ om per taal de verjaardagsmailing in 

te stellen. Klik op het tabblad ‘Kandidaat Verjaardag 

Mailing’:

 
 Koppel de door u opgemaakte verjaardagsmailing aan de taal waarin u de verjaardagmail 

wilt versturen. In dit voorbeeld wordt de ‘Verjaardagsmail Nederlands’ gekoppeld aan de 

kandidaten met de Nederlandse nationaliteit die in uw database staan:  

 

 
 Herhaal dit voor elke taal waarin u een verjaardagsmail hebt aangemaakt 

 Klik op ‘Bewaren’ om de instellingen op te slaan. 

 

5.2.8 Unsubcribe 

Onderaan uw nieuwsbrief staat een link waarmee de ontvanger kan aangeven de 

nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen. Deze link is verplicht. Kijk daarom altijd of de 

link aanwezig is alvorens de nieuwsbrief te verzenden. Ontvangers die op de link klikken, 

belanden in de zogenaamde unsubscribe list. 

Unsubscribe list bekijken 

 Klik op ‘Mailgroepen’; 

 klik op ‘Unsubscribe list’; 

 gebruik eventueel de zoekbalk. 
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Unsubscribe ongedaan maken  

Wanneer iemand aangeeft per ongeluk of ten onrechte in de 

unsubscribe list te staan, kunt u dit ongedaan maken. 

 Klik op ‘Mailgroepen’; 

 klik op ‘Unsubscribe list’; 

 dubbelklik op de betreffende ontvanger; 

 vink ‘Negeren voor dit e-mail adres’ aan; 

 klik op ‘Bewaren’. 

Let op: Gebruik deze optie alleen wanneer de ontvanger heeft aangeven e-mail van u te 

willen ontvangen. 

 
 

5.2.9 Overige 

Aanhef aanpassen 
 Klik op ‘Aanhef instellen’; 

 selecteer het tabblad ‘Formeel’ of ‘Informeel’; 

 pas de gegevens aan; 

 klik op ‘Bewaren’. 

N.B. Bij het maken van aanhef is het mogelijk een alternatieve aanhef in te stellen. 

Bijvoorbeeld bij informeel naast ‘Beste’ ook ’Hallo’. 

Kijken of en wanneer uw nieuwsbrieven verstuurd zijn 
 Klik op ‘Wachtrij’; 

 gebruik eventueel de zoekbalk. 

 

5.3 Zoeken en sorteren 

Gegevens zoeken met zoekvelden 
 Selecteer of vul de gewenste zoekcriteria in; 

 klik op ; 

 wis eventueel de zoekcriteria door te klikken op  . 
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N.B. U kunt de gebruikte zoekcriteria opslaan door op  
te klikken. 

E-mail sorteren aan de hand van een van de kolommen 
 Klik op de titel van de kolom waarop u de nieuwsbrieven wilt sorteren. 

 

5.4 Instellingen 

 

Link nieuwsbrief op website (Self reference) 
De ontvanger kan met deze link uw nieuwsbrief op de website lezen. Door voor de link een 
tekst te plaatsen wordt de reden dat de link geplaatst is duidelijk gemaakt  
Als tekst kan bijvoorbeeld worden aangegeven “ Wilt u deze nieuwsbrief op onze website 
lezen? Klik op onderstaande link”. De tekst in de link is de tekst waarop geklikt moet 
worden. 

 Klik op ‘Instellingen’; 

 vul in het veld ‘De tekst die voor de link moet komen’ de gewenste tekst in;  

 vul in het veld ‘De tekst in de link’ de gewenste tekst in;  

 klik op ‘Bewaren’. 
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Afmelden 
De nieuwsbrief wordt automatisch voorzien van een link waarmee de ontvanger het 
abonnement op uw nieuwsbrieven kan opzeggen. Deze link is verplicht. Controleer bij 
verzending of de link aanwezig is.  
Als tekst kan bijvoorbeeld worden aangegeven “ Wilt u deze nieuwsbrief niet meer 
ontvangen klik op onderstaande link. Voor de link kan bijvoorbeeld ‘Unsubscribe’ als tekst 
worden geplaatst. De tekst in de link is de tekst waarop geklikt moet worden. 

 Klik op ‘Instellingen’; 

 selecteer het tabblad ‘Unsubscribe’; 

 vul in het veld ‘De tekst die voor de link moet komen’ de gewenste tekst in;  

 vul in het veld ‘De tekst in de link’ de gewenste tekst in;  

 vul in het veld ‘De tekst na de link’ de gewenste tekst in; 

 klik op ‘Bewaren’. 

Anti-spam 

De nieuwsbrief moet worden voorzien van een anti-spam link. Indien uw e-mail templates 
dit ondersteunen wordt er aan het eind van elke nieuwsbrief een anti-spam verklaring 
meegestuurd. Onder statementtekst wordt de anti-spam verklaring verstaan. Deze tekst 
geeft aan dat er geen spam mag worden meegestuurd. De tekst van de link is de tekst 
waarop geklikt moet worden. 

 Klik op ‘Instellingen’; 

 klik op ‘Anti-Spam’; 

 vul in het veld ‘Statement tekst’ de gewenste tekst in;  

 vul in het veld ‘De tekst van de link’ de gewenste tekst in;  

 klik op ’Bewaren’; 

5.5 Opmaakbeschrijving 

5.5.1 Bekijk nieuwsbrief 

KNOP ITEM BESCHRIJVING 

 

Nieuwe mailing Maakt nieuwsbrief aan 

 

Aanhef instellen Opent het venster ‘Aanhef 

instellingen’ 

 

Instellingen Opent het instellingenvenster 

 

Mailgroepen Opent het mailgroepen-venster 

 

Wachtrij Opent de wachtrij voor nieuwsbrieven 

 

Website publicatie Publiceert de nieuwsbrief op uw 

website 

 

Website Opent venster om de website(s) te 

selecteren waarop u wilt publiceren. 

N.B. Deze optie is alleen beschikbaar 

bij multisite 

 

Shortlist publicatie Publiceert de nieuwsbrief op de 

shortlist 

 

 Opent venster om de website(s) te 

selecteren waarop u wilt publiceren. 

N.B. Deze optie is alleen beschikbaar 
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bij multisite 

 

Klaar voor versturen 

in deze taal 

Markeert de nieuwsbrief als ‘Klaar 

om te versturen’ 

N.B. Deze optie is alleen beschikbaar 

bij multilingual 

 

Bewaar berichten na 

versturen 

Bewaart de betreffende nieuwsbrief 

in het dossier van de ontvangers 

 

Mailgroepen 

toekennen 

Opent het venster waarin u 

mailgroepen kunt toekennen aan de 

nieuwsbrief 

 

Versturen Verstuurt de nieuwsbrief 

 

Test Verstuurt een testnieuwsbrief 

 

5.5.2 Wijzig nieuwsbrief 

KNOP ITEM BESCHRIJVING 

 

Pagina sjabloon Selecteert het sjabloon voor de 

nieuwsbrief 

 

Nieuw intro Opent een venster waar intro kan 

worden toegevoegd 

 

Nieuw item Opent een venster waar item kan 

worden toegevoegd 

 

Vergrootglas Opent het betreffende item 

 

Verwijderen Verwijder het betreffende item 

 

Omhoog/Omlaag Verplaatst het item naar boven/naar 

beneden 

 

5.5.3 Wijzig item/ intro 

K N O P  I T E M  B E S C H R I J V I N G  

 

Afbeelding Opent het afbeeldingenvenster 

 

Samenvoegvelden Opent het venster 

‘Samenvoegvelden’ 

 

Kolom Selecteert de kolom waarin het item 

komt te staan 

 

Referentie Opent het venster ‘Link toevoegen’. 

 

Bestanden Opent het venster ‘Bestand 

toevoegen’ 

 

5.5.4 Afbeelding venster 

K N O P  I T E M  B E S C H R I J V I N G  
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Bewaren Bewaart de wijzigingen 

 

Sets Opent een lijst met de bestaande sets 

 

Upload Voert upload van nieuwe afbeelding 

uit 

 

Wijzigen Opent een venster om de afbeelding 

aan te passen 
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Hoofdstuk 6: Search agents 

 

6.1 Functie search agents  

Op uw website kunnen mensen instellen in welk soort vacatures zij geïnteresseerd zijn. U 

en uw collega’s kunnen dan met één druk op de knop de betreffende vacatures mailen naar 

de mensen die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn.   

In de module Search agents, kunt u zien welke Search agents actief zijn. Daarnaast kunt u 

deze wijzigen. Ook kunt u vanuit deze module webusers aanmaken.  

 

6.2 Gebruik search agents  

U kunt Search agents openen door in de toolbar te klikken op . 

 
Search agents toevoegen  

 Dubbelklik op de webuser waarvoor u een search agent wilt maken;  

 klik op ‘Agent’;  
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 vul een duidelijke naam in het veld in;  

 selecteer de gewenste opties in de dropdownmenu’s 

 vink eventueel ‘Verplicht’ aan; 

 klik op ‘Bewaren’.  

Search agent wijzigen  

 Dubbelklik op de webuser;  

 dubbelklik op de agent in het rechter deelvenster;  

 pas de gegevens aan; 

 klik op ‘Bewaren’.  

Search agent verwijderen  

 Dubbelklik op de webuser;  

 dubbelklik op de agent in het rechter deelvenster;  

 klik op ‘Verwijderen’.  

6.3  Instellingen  

Gebruik criteriagroepen op websites instellen  

 Klik op   in de toolbar;  

 selecteer het tabblad ‘Matching’;  

 dubbelklik op de criteriagroep in het linker deelvenster;  

 vink rechts de plaats (Vragenformulier, Vacatures, Kandidaten, Agents) aan waar de groep 

gebruikt mag worden;  

 klik op   achter de geselecteerde plaats om de sites te selecteren waarvoor deze 

instelling geldt;  

 herhaal eventueel bovenstaande stap voor andere plaatsen.  

  

P L A AT S  B E S C H R I J V I N G  
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Vragenformulier  
De kandidaat moet deze criteriagroep invullen in de vragenlijst.  

Vacatures  

Bezoekers die naar vacatures zoeken, zien welk criterium uit 

deze groep voor de vacature geselecteerd is.  

Kandidaten  

Bezoekers die naar kandidaten zoeken, zien welk criterium uit 

deze groep voor de kandidaat geselecteerd is.  

Agents  

Bezoekers kunnen op dit criterium uit deze groep gebruiken bij 

het aanmaken van een Search agent.  

  

    

6.4 Opmaakbeschrijving  

KNOP  ITEM  BESCHRIJVING  

  

Nieuwe webuser  Opent het venster om een nieuwe webuser 

aan te maken  

  Support  Opent het supportvenster  

  
OTYS Today  Opent OTYS Today  

  Zoeken  Voert de zoekopdracht uit  

  Zoekcriteria wissen  Wist de zoekcriteria  

  Wereldbol   Opent het venster ‘Website selecteren’  

  Terug  Opent de lijst met webusers  

  Dossier  Opent het dossier  

  Agent  Voegt een Search agent toe  

  Verwijderen  Verwijdert het geselecteerde item  

  Wijzigen  Opent het venster met de gegevens van de 

webuser   

  Bewaren  Bewaart de gemaakte aanpassingen  
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Hoofdstuk 7: Instellingen 

 

7.1 Matching 

  

7.1.1 Match criteria 

Match criteriagroepen van het tabblad ‘Matching’ zijn terug te vinden in de Kandidaat 

manager en Vacature manager. Het is mogelijk om een kandidaat of vacature te labellen. 

Als er vanuit de Vacature manager gezocht word op bepaalde criteria, dan verschijnen alle 

kandidaten die met dat criteria gelabeld zijn. Bij het verwijderen van matchcriteria wordt 

ook de match verwijderd.  

   

  

In het linker deelvenster staan de matchcriteria. Deze kunt u gebruiken om kandidaten en 

vacatures te labelen. Ze worden gebruikt in OTYS Match, maar kunnen ook op de website 

beschikbaar gesteld worden.  

Boven in het linker deelvenster staan de vacature categorieën. Deze kunt u gebruiken om 

een onderverdeling in uw vacatures te maken. U kunt deze categorieën gebruiken in de 

Vacature manager.  

Onder in het linker deelvenster staan de statussen. U vindt statussen in verschillende 

modules.  

    

Criteriagroep aanpassen  

 Klik op    in de toolbar;  
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 selecteer het tabblad ‘Matching’ (standaard weergave);  

 dubbelklik op de gewenste criteriagroep;  

 pas de gegevens in het veld aan;  

 klik op ‘Bewaren’.  

Matchcriteria toevoegen   

 Klik op   in de toolbar;  

 selecteer het tabblad ‘Matching’ (standaard weergave);  

 dubbelklik op de gewenste criteriagroep;  

 vul in het veld ‘Maak eigen criteria’ de naam in;  

 klik op ‘Add’;  

 klik op ‘Bewaren’.  

Criteriagroep verwijderen   

 Klik op   in de toolbar;  

 selecteer het tabblad ‘Matching’ (standaard weergave);  

 dubbelklik op de gewenste criteriagroep;  

 klik op ‘Verwijderen’;   

 klik op ‘Bewaren’.  

N.B.:De criteriagroepen die hier verwijderd zijn, worden in veldkiezer opgeslagen  .  

 

Matchcriteria verwijderen   

 Klik op   in de toolbar;  

 selecteer het tabblad ‘Matching’ (standaard weergave);  

 dubbelklik op de gewenste criteriagroep;  

 klik op gewenste criteria (programma vraagt om bevestiging);  

 klik op ‘Bewaren’.  

Alle Matchcriteria verwijderen   

 Klik op  in de toolbar;  

 selecteer het tabblad ‘Matching’ (standaard weergave);  

 dubbelklik op de gewenste criteriagroep;  

 klik op   (programma vraagt 2 maal om bevestiging);  

 klik op ‘Bewaren’.  

 Sorteren van criteria   

 Klik op   in de toolbar;  

 selecteer het tabblad ‘Matching’ (standaard weergave);  

 dubbelklik op de gewenste criteriagroep;  

 klik op ‘Volgorde en namen’;  

 pas de gegevens aan met de ‘sorteerknoppen’;  

 klik op ‘Alfabetisch’ indien sorteren op alfabetische volgorde moet plaatsvinden; • klik op 

‘Bewaren’.  

Matchcriteria categoriseren   

 Klik op   in de toolbar;  

 selecteer het tabblad ‘Matching’ (standaard weergave);  

 dubbelklik op de gewenste criteriagroep;  
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 selecteer in het dropdownmenu ‘Categorie weergave’ de 

gewenste optie;  

 selecteer in het dropdownmenu ‘Categorie filter’ de 

gewenste optie;  

 klik op  ;  

 selecteer in het dropdownmenu ‘Selecteer categorie’ de gewenste optie; • pas de gegevens 

aan;   

 klik op ‘Bewaren’.  

N.B. In het dropdownmenu ‘Categorie weergave’ kunt u aangeven of de categorie met of 

zonder filter moet worden weergegeven. In het dropdownmenu ‘Categorie filter’ kunt u 

aangeven welke filters u wilt gebruiken.  

 

7.1.2 Vacature categorie  

Vacature categorie aanmaken  

 Klik op   in de toolbar;  

 selecteer het tabblad ‘Matching’ (standaard weergave);  

 klik op ‘Nieuwe categorie’ in het rechter deelvenster;  

 vul de naam van de toe te voegen categorie in;  

 klik op ‘Bewaren’.  

Vacature categorie aanpassen  

 Klik op   in de toolbar;  

 selecteer het tabblad ‘Matching’ (standaard weergave);  

 dubbelklik in het rechter deelvenster op de categorie die u wilt wijzigen;  

 klik op ‘Bewaren’.  

Vacature categorie verwijderen  

 Klik op    in de toolbar;  

 selecteer het tabblad ‘Matching’ (standaard weergave);  

 dubbelklik in het rechter deelvenster op de categorie die u wilt verwijderen;  

 klik op ‘Verwijderen’.  

Foto opties vacatures   

 Klik op  in de toolbar;  

 dubbelklik op een vacature;  

 klik op   achter ‘Extra opties’;  

 klik op ‘Bladeren’ om een afbeelding te uploaden;  

 klik op ‘Bewaren’.  

7.1.3 Statussen  

Het is mogelijk om een status te geven aan verschillende opties (onder andere vacatures, 

kandidaten en relaties). Het aanmaken van de statussen geschiedt in het tabblad ‘Matching’ 

in het rechter deelvenster.   

Er kunnen voor een status waarden worden aangemaakt. Deze zijn te vinden in o.a. de 

Kandidaat manager, Vacature manager en Relatie manager, in het dropdownmenu ‘Status’. 

Hiermee kan een van de waarden als status worden toegekend, bijvoorbeeld: ‘passief’, ‘on 

hold’ of ‘prospect actief’.   
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Status instellen  

 Klik op   in de toolbar;  

 selecteer het tabblad ‘Matching’ (standaard weergave);  

 dubbelklik op gewenste status;  

 vul in het veld ‘Maak eigen criteria’ een naam voor de nieuwe waarde in;  

 klik op ‘Bewaren’.  

Statuswaarde verwijderen  

 Dubbelklik op gewenste status;  

 klik op waarde die verwijderd moet worden (programma vraagt om bevestiging).  

Statuswaarde aanpassen  

 Dubbelklik op gewenste status;  

 klik op ‘Volgorde en namen’;  

 dubbelklik op gewenste waarde;  

 pas de gegevens aan;  

 klik op ‘Bewaren’.  

 

7.2 CRM  

Customer Relationship Management is erop gericht relaties met individuele klanten aan te 

gaan en contacten met klanten, relaties en contactpersonen te overzien en te beheren. 

Middels het CRM houdt u specifieke klantgegevens bij en zorgt u ervoor dat de 

verschillende afdelingen van uw organisatie deze gemakkelijk terug kunnen vinden. 

Daardoor hebt u een betere controle op uw marketing- en verkoopprocessen en kunt u 

beter inspelen op de wensen van (mogelijke) klanten.   

CRM wordt ondersteund door OTYS en geeft de gebruiker de mogelijkheid om gericht te 

kunnen matchen in de database van relaties en contactpersonen op basis van eigen 

zoekcriteria. Het tabblad CRM kan zelf worden ingericht, waardoor u een op maat 

gemaakte relatiedatabase hebt met voor u relevante velden. Het CRM kan gebruikt worden 

om doelgerichte marketingacties uit te voeren, bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieven 

en mailings naar de doelgroep   
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CRM categorie aanmaken  

Wanneer er bijvoorbeeld een match gemaakt moet worden van wie de beslissers binnen de 

organisatie zijn kan er een nieuwe categorie ‘type relatie’ worden gemaakt.  

 Klik op   in de toolbar;  

 selecteer het tabblad ‘CRM’;  

 klik op ‘Nieuwe categorie’;  

 vul de naam van de nieuw toe te voegen categorie in (bijvoorbeeld ‘Type relatie’);  

 klik op ‘Wijzigen’;  

 vul de naam voor de waarde in de categorie in het veld ‘Nieuwe waarde’ in;  

 klik op ‘Toevoegen’ (herhaal deze handeling voor alle nieuwe waarden die u wilt aanmaken); 

 klik op ‘Bewaren’.  

Een voorbeeld van CRM categorieën aanmaken is DMU (Decision Making Unit) dit zijn het 

type rollen die een relatie kan invullen (gemachtigde, beslisser, coach en gebruiker).  

CRM categorie verbinden aan entiteit  

 Klik op   in de toolbar;  

 selecteer het tabblad ‘CRM’;  

 dubbelklik in het rechter deelvenster op de entiteit (contactpersoon of relatie);  

 klik in het linker deelvenster op de categorie die u aan de entiteit wilt toekennen (de 

categorie verspringt naar de rechterkant van het venster);  

 klik op ‘Bewaren’.  

Let op: De CRM categorieën die reeds verbonden zijn aan een contactpersoon of relatie 

moeten niet verwijderd worden. Wanneer dat wel gebeurt zullen alle contactpersonen of 

relaties de betreffende verbinding kwijt raken.   

 

CRM categorie geheel verwijderen  

 Klik op   in de toolbar;  
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 selecteer het tabblad ‘CRM’;  

 dubbelklik op de categorie die u wilt verwijderen 

(programma vraagt om bevestiging);  

 klik op ‘Verwijderen’.  

Let op: De CRM categorie wordt overal waar deze verbonden is verwijderd.  

    

CRM op relatieniveau  

Hier kunnen de verbindingen die op relatieniveau gemaakt zijn terug worden gevonden. Er 

kan ook een beschikbare waarde worden toegekend aan een klant.   

 Klik op  in de toolbar;  

 klik op  

 klik op ’Relaties’;  

 klik op de categorie om de beschikbare waarden te selecteren;  

 klik op gewenste waarde;  

 klik op ‘Toevoegen’.  

CRM op contactpersoonniveau  

Hier kunnen de verbindingen die er gemaakt zijn teruggevonden worden. U kunt een 

beschikbare waarde toekennen aan een contactpersoon.  

 Klik op   in de toolbar;  

 dubbelklik op de betreffende relatie;  

 dubbelklik op de gewenste contactpersoon;  

 klik op ‘CRM’;  

 klik op   achter de waarde die u wilt koppelen;  

 klik op de waarde die u wilt selecteren;  

 klik op ‘Bewaren’;  

Matching tussen de entiteiten en waarden   

 Klik op   in de toolbar;  

 klik op ‘Uitgebreid zoeken’;  

 vink ‘Relaties’ en ‘Contactpersonen’ aan;   

 klik op de waarde van ‘Relatie’ die geselecteerd moet worden;  

 herhaal deze stap voor ‘Contactpersonen’;  

 klik op toe te voegen criteria;  

 klik op ‘Toevoegen’;  

 klik op ‘Zoeken’.  

    

Zoekacties uitvoeren op relaties en contactpersonen  

 Klik op   in de toolbar;  

 klik op ‘Uitgebreid zoeken’;  

 vink ‘Relaties’ en/of ‘Contactpersonen’ aan;  

 selecteer de gewenste optie in het dropdownmenu ‘Batch’; 

 klik op ‘Ok’.  

Let op: Indien u in het dropdownmenu ‘Batch’ de optie ‘nieuwe mailgroepen’ kiest, moet 

aan deze groep ook een naam worden toegekend.  
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7.3 Tekstvelden 

U kunt tekstvelden aanmaken om extra informatie toe te 

voegen aan kandidaten of vacatures. De tekstvelden die in dit tabblad worden aangemaakt 

of gewijzigd kunt u terug vinden in de modules Kandidaat Manager en Vacature Manager.  

   
Tekstvelden aanmaken  

 Klik op   in de toolbar;  

 selecteer het tabblad ‘Tekstvelden’;  

 klik op ‘Nieuw tekstveld’;  

 vul de naam van het toe te voegen tekstveld in;  

 klik op ‘Bewaren’.  

 

Informatie in tekstvelden aanmaken voor relaties  

 Klik op  in de toolbar;  

 dubbelklik op gewenste relatie;  

 klik op  ;  

 klik op   voor de naam van het tekstveld;  

 vul in het rechter deelvenster de informatie voor het tekstveld in;  

 klik op ‘Bewaren’.  

 

Informatie in tekstvelden aanmaken voor contactpersonen  

 klik op   in de toolbar;  

 dubbelklik op gewenste relatie;  

 dubbelklik op de gewenste contactpersoon;  

 selecteer het tabblad ‘Tekstvelden’;  

 klik op   voor de naam van het tekstveld;  

 vul in het rechter deelvenster de informatie voor het tekstveld in;  

 klik op ‘Bewaren’.  
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Informatie in tekstvelden aanpassen of verwijderen  

 Open de betreffende relatie of contactpersoon;  

 klik op ‘Tekstvelden’ bij een relatie of op het tabblad 

‘Tekstvelden’ bij een contactpersoon;  

 klik op   voor de naam van het tekstveld;  

 pas in het rechter deelvenster de informatie aan of klik op ‘Verwijderen’; 

 klik op ‘Bewaren’.  

Tekstvelden verbinden aan entiteit  

 Klik op  in de toolbar;  

 selecteer het tabblad ‘Tekstvelden’;  

 dubbelklik op het rechter deelvenster op ‘Contactpersonen’ of ‘Relaties’;   

 dubbelklik in het linker deelvenster op het tekstveld dat u wilt verbinden aan de betreffende 

entiteit (het tekstveld verspringt naar de rechterkant van het venster);  

 klik op ‘Sluiten’.  

 

Tekstvelden geheel verwijderen  

 Klik op  in de toolbar;  

 selecteer het tabblad ‘Tekstvelden’;  

 dubbelklik op het tekstveld dat u wilt verwijderen;  

 klik op ‘Verwijderen’.  

7.4 Gebruikers  

De gebruikers die aangegeven zijn in de module ‘Instellingen’ zijn niet de webusers maar 

de interne gebruikers.  

Gegevens van gebruikers aanpassen  

 Klik op   in de toolbar;  

 selecteer het tabblad ‘Gebruikers’;  

 dubbelklik op de gebruiker;  

 pas de gegevens aan;  

 klik op ‘Bewaren’.  

Gebruikers taal aanpassen  

 Klik op   in de toolbar;  

 selecteer het tabblad ‘Gebruikers’;  

 dubbelklik op gebruiker;  

 selecteer in het dropdownmenu ‘Gui language’ de gewenste taal;  

 klik op ‘Bewaren’;  

 druk op ‘F5’ om de aanpassingen te activeren.  

    

7.5 Indelingen 

In dit venster worden de tekstvelden die terug te vinden zijn in de Kandidaat manager en de 

Vacature manager getoond. De tekstvelden van de Kandidaat manager en de Vacature 

Manager kunnen worden aangepast, verwijderd en (niet)publiek gemaakt worden. Verder 

kan er in elk van de onderdelen in dit venster de volgorde worden aangepast door middel 

van de sorteerknoppen.   
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Tekstvelden kandidaten  

De tekstvelden kandidaten in het linker deelvenster zijn de gegevens van een kandidaat die 

een relatie ziet wanneer deze kandidaat vindbaar gemaakt is. De kandidaatvelden wordt 

vindbaar gemaakt als ‘Publiek’ is aangevinkt. Deze velden zijn terug te vinden in de module 

kandidaat manager.   

Tekstvelden CV  

De tekstvelden CV in het linker deelvenster zijn de criteriagroepen die weergegeven zijn in 

het Curriculum Vitae in de Kandidaat Manager. De opmaak en de volgorde van de 

criteriagroepen in het CV worden in dit onderdeel bepaald. Het CV is terug te vinden in de 

Kandidaat manager door te dubbelklikken op een kandidaat.  

 

Tekstvelden vacatures  

De tekstvelden vacatures in het rechter deelvenster zijn terug bij vacature beschrijving. Dit 

is terug te vinden in de Vacature manager door te klikken op nieuwe vacature.   

  

Tekstvelden opmerkingen  

De tekstvelden opmerkingen in het rechter deelvenster zijn terug te vinden in de CV onder 

‘Notes’ in de Kandidaat manager.   

Tekstvelden sorteren  

 Klik op   in de toolbar;  

 selecteer het tabblad ‘Indelingen’;  

 klik op  of  naast de tekstvelden om deze te verplaatsen.  

Naam tekstveld aanpassen  

 Klik op    in de toolbar;  

 selecteer het tabblad ‘Indelingen’;  

 dubbelklik op het tekstveld dat u wilt aanpassen;  
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 pas de naam aan;  

 klik op ‘Bewaren’.  

Tekstvelden verwijderen  

 Klik op    in de toolbar;  

 selecteer het tabblad ‘Indelingen’;  

 dubbelklik op het tekstveld dat u wilt verwijderen;  

 klik op ‘Verwijderen’.  

Tekstveld publiek maken voor ingelogde opdrachtgevers  

Wanneer u bijvoorbeeld ‘opleiding’ publiek maakt, betekent dit, dat ingelogde 

opdrachtgevers de opleidingsgegevens van uw kandidaten kunnen zien. Dit is mogelijk voor 

de tekstvelden ‘Kandidaten’ en ‘Vacatures’.  

 Klik op    in de toolbar;  

 selecteer het tabblad ‘Indelingen’;  

 dubbelklik op het tekstveld dat u publiek wilt maken;  

 vink ‘Publiek’ aan;  

 klik op ‘Bewaren’.  

    

  

7.6 Templates  

Templates zijn sjablonen die een vaste structuur vastleggen voor de publicatie van 

informatie op een website. Templates bepalen het uiterlijk en de uitstraling van de 

functionaliteiten op uw website. Alle pagina’s die op het template gebaseerd zijn, volgen 

automatisch deze uniforme structuur en huisstijl. Sommige templates zijn meegeleverd, 

andere kunnen door ons gebouwd worden. Het is ook mogelijk om nieuwe pagina’s te 

maken en de tekst in de templates aan te passen.  

 

Templates openen 

 

 Klik op  in de toolbar 

 Selecteer het tabblad templates 
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NB: De blauwe letters voor de naam van het template geven 

de aanspreekvorm weer. De ‘’I’’ staat voor Informeel en de 

‘’F’’ voor Formeel. 

 

Template manager openen 

 Typ ‘’utsman’’ in het witte veld in OTYS today 

 Druk op Enter 

NB: De template Manager bevat de templates voor de verkorte inschrijfprocedure. 

 

7.6.1 Templates wijzigen 

Naam of onderwerp template wijzigen 

 Dubbelklik op het template die u wilt aanpassen 

 Pas de gegevens aan 

 Klik op bewaren 

Tekst template aanpassen  

 Dubbelklik op het template dat u wilt aanpassen;  

 klik op   achter het item dat u wilt aanpassen;  

 pas de tekst aan;  

 klik op ‘Bewaren’.  

Let op: In de tekst kunnen vierkante haken staan. Deze worden gebruikt om gegevens uit de 

database te halen en mogen dus niet gewijzigd worden.  

 

Taal template wijzigen  

 Dubbelklik op het template dat u wilt aanpassen;  

 klik achter ‘ Wijzig’ op de vlag van de gewenste taal;  

 klik op ‘Bewaren’.  

Template terugzetten naar meegeleverde tekst  

 Dubbelklik op het template dat u wilt aanpassen;   

 klik op ‘Standaard’. (programma vraagt om bevestiging);  

 klik op ‘Bewaren’.  

Let op: Alle wijzigingen die u in het template gemaakt hebt, gaan verloren.  

 

Aanspreekvorm template wijzigen  

 Dubbelklik op het template;  

 selecteer in het dropdownmenu ‘Formaliteit’ de gewenste optie;  

 klik op ‘Bewaren’.  

Aanspreekvorm alle templates wijzigen  

 Selecteer in het dropdownmenu ‘Formeel/Informeel’ in het linker deelvenster de gewenste 

optie (programma vraagt om bevestiging).  

Let op: De wijzigingen worden in alle templates doorgevoerd.  
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7.6.2 Zoeken en sorteren  

Filteren op type template  

 Selecteer in het dropdownmenu ‘Type sjabloon’ het soort template dat u wenst.  

7.7 Opmaakbeschrijving 

KNOP  ITEM  BESCHRIJVING  

  Veldkiezer  Opent de veldkiezer  

  Voegt 

informatie toe  

Opent de betreffende gegevens in het 

rechtervenster   

  Verwijderen  Verwijdert het geselecteerde item  

  Wijzigen  Wijzigt het geopende item   

  

Nieuwe 

waarden  

Vul in dit veld een naam voor de 

nieuwe waarde  

  Tekstvelden  Opent het venster tekstvelden van 

relaties  

  Foutmeldingen 

wijzigen  

Wijzigt de foutmelding bij invullen van 

vragen  

  Sorteerknop  Sorteert de tekstvelden  

  Volgorde en 

namen  

Opent het venster ‘Aanpassen van 

status criteria’  

  Criteria 

verwijderen 

knoppen  

Verwijdert criteria  

  Categorieën   Opent categorieënvenster  
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Hoofdstuk 8: OTYS Match  

8.1 Voorbereiding gebruik  

Om het OTYS Match systeem goed te kunnen gebruiken, moet het degelijk ingericht zijn. 

Het is daarbij belangrijk dat het proces aansluit op de wensen en behoeften van uw 

organisatie. Om dit in goede banen te leiden, raden wij u het volgende stappenplan aan:  

 Zet een eenvoudig match-systeem in elkaar. Gebruik daarvoor de module Instellingen.   

Let op: Het zelf in implementeren van een match-systeem kan gecompliceerd zijn. 

Wanneer u niet eerder met een dergelijk systeem gewerkt heeft, is het aan te raden om 

gebruik te maken van een van de meegeleverde match-tabellen. Deze zijn volledig ingericht 

en bieden u de nodige houvast. U kunt de meegeleverde tabellen aanpassen aan uw eigen 

wensen en behoeftes.   

 

Ook de koppelingen met onze partners (o.a. Q-search, Textkernel en Knollenstein) zijn 

gebaseerd op de meegeleverde tabellen. Voor het gebruik van deze diensten raden wij u in 

eerste instantie aan om een van de meegeleverde tabellen te gebruiken.   

 Bepaal wie de matchcriteria toekennen: kandidaten zelf, of uw consultants.  

 Maak vragenlijsten met of zonder matchcriteria (voor uw kandidaten).  

 Publiceer uw vacatures met volledig ingevulde matchprofielen  

 Bepaal welke van de matchcriteria u op de website wilt gebruiken, per onderdeel (zoeken 

naar vacatures, zoeken naar kandidaten of het samenstellen van profielen voor Search 

Agents).   

N.B. Kandidaten die door Textkernel gehaald zijn, zijn op trefwoord gemakkelijk te zoeken. 

Textkernel heeft ieder woord opgeslagen als trefwoord. U kunt bijvoorbeeld zoeken op 

trefwoord ‘commercieel’.  
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Hoofdstuk9: Exporteren naar Excel  

Bij diverse modules bestaat de mogelijkheid om ingevoerde gegevens te exporteren naar 

Excel. Dit wordt in het programma een exportprofiel genoemd. Een exportprofiel is een 

profiel dat kan worden aangemaakt waarin staat welke gegevens, in welke volgorde en op 

welke manier geëxporteerd moeten worden.  

 

9.1 Exporteren van kandidaten en relaties 

Alle kandidaten in het venster exporteren naar Excel  

 Klik op   in de toolbar;  

 klik op ‘Exporteren’;  

 selecteer in het dropdownmenu een exportprofiel;  

 klik op ‘Export’.  

Relaties in het venster exporteren naar Excel  

 Klik op   in de toolbar;  

 klik op ‘Export’;  

 selecteer een exportprofiel in het dropdownmenu;  

 selecteer de gewenste opties;  

 klik op ‘Export’.  

Maken van Exportprofielen   

 Klik op  in de toolbar;  

 klik op ‘Export’;  

 klik op ‘Exportprofielen’;  

 klik op ‘Nieuw Exportprofiel’;  

 vul de gegevens in;  

 klik op ‘Bewaren’.  

Aanpassen van bestaande exportprofielen  

 Klik op   in de toolbar;  

 klik op ‘Export’;  

 klik op ‘Exportprofielen’;  

 dubbelklik op het gewenste exportprofiel;   

 pas de gegevens aan;  

 klik op ‘Bewaren.  
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Hoofdstuk10: Printsjabloon  

Het printsjabloon is een manier om een selectie van de kandidaat- en vacaturevelden af te 

drukken. Hiermee kunt u zelf bepalen hoe de opmaak van de informatie er uit moet zien. 

Het printen kan op 4 manieren uitgevoerd worden (t.w. ; naar de printer, word, email 

bericht en als e-mail met een wordbijlage).  

 

10.1 Printsjabloon in de kandidaat manager  

Het printsjabloon geeft u de mogelijkheid om een kandidaat op een uniforme manier voor te 

stellen bij een opdrachtgever.  
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Afdruk sjabloon toevoegen  

Dubbelklik op een kandidaat;  

klik op  

klik op  ‘Afdruk sjablonen’;  

klik op ’Nieuw afdruksjabloon’;  

vul de velden ‘referentie’ en ‘omschrijving’ in;  

klik op ‘Bewaren’;  

klik op ‘Nieuw veld’  

selecteer in het dropdownmenu ‘Soort’ gewenste gegevens (gegevens die zichtbaar moeten 

zijn in dit afdruksjabloon);   

klik op ‘Bewaren’;  

klik op ‘Bewaren’.  
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Afdruk sjablonen verwijderen  

 Dubbelklik op een kandidaat;  

 klik op  ;  

 klik op ‘Afdruk sjablonen’;  

 dubbelklik op het afdruksjabloon;  

 klik op ‘Verwijderen’ (programma vraagt om bevestiging).  

 

Afdruk methode aanpassen  

 Dubbelklik op een kandidaat;  

 klik op  ;  

 selecteer de gewenste printmethode in het dropdownmenu ‘Methode’;  

 klik op ‘Bewaren’.  

 

Secties toevoegen aan de afdruk sjabloon  

 Dubbelklik op een kandidaat;  

 klik op  ;  

 klik op ‘Afdruk sjablonen’;  

 dubbelklik op het gewenste sjabloon;  

 klik op ’Secties’;  

 klik op ‘Toevoegen’;  

 vul het veld ‘Naam’ in;  

 klik op ‘Bewaren’;  

10.2 Printsjabloon in de vacature manager  

Het printsjabloon is een manier om een selectie van de vacature velden af te drukken.  
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Afdruk sjablonen aanpassen  

 Dubbelklik op een vacature;  

 klik op   in het linker deelvenster;  

 klik op ‘Afdruk sjablonen’;  

 dubbelklik op veld  

 pas de velden aan;  

 klik op ‘Bewaren’.  

 

Afdruk sjabloon toevoegen  

 Dubbelklik op een vacature;  

 klik op  ;  

 klik op ‘Afdruk sjablonen’;  

 klik op ’Nieuw afdruksjabloon’;  

 vul de velden ‘referentie’ en ‘omschrijving’ in;  

 klik op ‘Bewaren’;  

 klik op ‘Nieuw veld’  

 selecteer in het dropdownmenu ‘Soort’ de gewenste gegevens (gegevens die zichtbaar 

moeten zijn voor dit afdruksjabloon);   

 klik op ‘Bewaren’;  

 

Afdruk sjablonen verwijderen  

 Dubbelklik op een vacature;  

 klik op  ;  

 klik op ‘Afdruk sjablonen’;  

 dubbelklik op het betreffende veld;  

 klik op ‘Verwijderen’(programma vraagt om bevestiging).  
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Afdruk methode aanpassen  

 Dubbelklik op een vacature;  

 klik op  ;  

 selecteer in het dropdownmenu ‘Methode’ de gewenste printmethode;  

 klik op ‘Bewaren’.  

Secties toevoegen  

 Dubbelklik op een vacature;  

 klik op  ;  

 klik op ‘Afdruk sjablonen’;  

 dubbelklik op het betreffende veld;  

 klik op ’Secties’;  

 klik op ‘Toevoegen’;  

 vul ‘naam’ in;  

 klik op ‘Bewaren’;    

  

10.3 Opmaakbeschrijving  

KNOP  ITEM  BESCHRIJVING  

  Afdruksjabloon  Opent venster 

afdruksjablonen  

  Nieuwe 

afdruksjabloon  

Opent het venster 

om nieuw 

afdruksjabloon aan 

te maken  

  
Secties  Opent het venster 

voor aanmaken van  

secties  

  Print  Opent het 

afdruksjablonen 

venster  

  

Methode  Selecteert 

printsjabloon 

methode  
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Hoofdstuk 11: Support 

11.1 Gebruik Support  

Door middel van uitgebreide support proberen wij onze gebruikers optimaal te 

ondersteunen. Dat begint direct na de installatie. U volgt een key user training en een 

gebruikerstraining waar u met het programma leert werken en het optimaal leert instellen. 

Daarbij krijgt u van ons twee handleidingen die u als naslagwerk kunt gebruiken.  

Wanneer u met het programma aan de slag gaat, zult u af en toe ergens tegenaan lopen. 

Ook kunnen collega’s met vragen komen waarop u niet direct een antwoord weet. Vaak 

kunt u dan terugvallen op één van beide handleidingen.   

Ook in het programma zelf kunt u zaken opzoeken. Er is een online help manual en een 

knowledge base (FAQ) beschikbaar.   

Er kunnen ook vragen zijn waarop u het antwoord niet kunt vinden. In dat soort gevallen 

kunt u ondersteuning aanvragen bij de OTYS supportdesk.   

 

11.2 Informatie voor het gebruik van OTYS  

11.2.1 Handleidingen  

In de handleidingen staan per module de belangrijkste taken beschreven. Stap voor stap 

wordt uitgelegd hoe u een bepaalde taak uitvoert.  

Ook kunt u in de opmaakbeschrijving de functie van de belangrijkste knoppen, checkboxen 

en dropdownmenu’s opzoeken.  

 

11.2.2 Online help manual  

Wanneer u tijdens het werken een vraag heeft over het venster waarin u bezig bent, kunt u 

de online help manual gebruiken. Hierin staat informatie over het venster zelf, en de taken 

die u erin kunt uitvoeren. U kunt ook het volledige online help manual openen om er dingen 

in op te zoeken.  

 

Online help manual openen  

 Klik in het venster waarvan u de online help manual wilt openen op  .  

Gehele Online help manual openen  

 Klik in de toolbar op  . U krijgt dan een overzicht te zien van alle onderdelen die in de 

online help manual worden besproken.  

 klik op het onderdeel dat u wilt zien (het betreffende onderdeel verschijnt aan de rechterkant 

van het venster).     

11.2.3 Knowledge base  

Wanneer u iets wilt weten over een specifiek onderwerp kunt u de knowledge base 

gebruiken.  

Knowledge base openen  

 klik in de toolbar op   
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 klik op  (u krijgt een overzicht te zien 

van de drie niveaus in de knowledge base);  

 klik op het onderwerp dat u wilt bekijken.  

11.2.4 Trainingen  

OTYS verzorgt verschillende trainingen voor alle gebruikers. U kunt contact opnemen met 

een accountmanager of consultant van OTYS om de kosten en voorwaarden hiervan te 

bespreken. De beschikbare trainingen voor gebruikers  zijn onder andere:  

 Gebruikerstraining o  Inhoud training: Basisfunctionaliteit  

 Advanced User workshop o Inhoud training: Geavanceerde functies   

 Workshop Workflowmanagement o  Inhoud training: Optimaliseren van uw processen 

met OTYS functionaliteit  

 Workshop Zoekmachine Optimalisatie (SEO) o  Inhoud training: Zorgen dat uw vacatures 

goed scoren in de zoekmachines  

11.3 Incidenten, suggesties en vragen  

Wanneer zich een incident voordoet of u een vraag dan wel suggestie heeft, bent u het 

eerste aanspreekpunt. In het geval van grote of gecompliceerde incidenten kunt u contact 

opnemen met de OTYS supportdesk. Datzelfde geldt natuurlijk voor vragen en suggesties.  

 

11.3.1 Key user 

Wanneer u een incident wilt melden, kunt u een support ticket aanmaken. U kunt de 

support tickets ook gebruiken om suggesties te doen of vragen te stellen.   

Vul het ticket zo duidelijk en volledig mogelijk in. Onze supportmedewerkers kunnen u op 

deze manier sneller helpen.     

Support ticket aanmaken 

 Klik op  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 klik op 

‘Support’;  
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 selecteer in het dropdownmenu ‘Soort melding’ of het een incident, vraag of suggestie 

betreft; 

 selecteer in het dropdownmenu ‘Prioriteit’ of  uw melding de prioriteit ‘low’ (u kunt verder 

werken), ‘high’ (u kunt absoluut niet verder werken’) of ‘normal’ (alle overige gevallen) heeft; 

 vul in het vak ‘Categorie’ in over welk onderdeel van het programma de melding gaat en wat 

het onderwerp is;  

 vul in het vak ‘Vraag’ een duidelijke beschrijving van uw melding in;  

 voeg eventueel een screenshot van het betreffende venster toe;  

 klik op ‘Versturen’.  

Let op: Wanneer u meerdere vragen, incidenten of suggesties in één ticket zet, wordt dit 

ticket pas beantwoord wanneer alles verwerkt en opgelost is. Maak daarom voor elk(e) 

suggestie, vraag of incident een apart ticket aan.   

 

Screenshot invoegen  

Om een screenshot te kunnen invoegen, moet u dit eerst opslaan. Gebruik daarvoor een 

gangbaar formaat (.JPEG, .GIF of .DOC).  

 Klik op ‘File’;   

 

 

 

 

 

 

 

   

 klik op ‘Bladeren’;  

 selecteer het 

gewenste bestand;  

 klik op ‘Invoegen’.   
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11.4 Opmaakbeschrijving  

KNOP  ITEM  BESCHRIJVING  

  Support  Opent het supportvenster  

  Manual  Opent de online manual  

  Handleiding  Opent de handleiding  

  Knowledge base  Opent de knowledge base  

  Print  Drukt de informatie in het 

huidige venster af.  
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Hoofdstuk12: Content manager 

  

12.1 Waarom content manager?  

U heeft ongetwijfeld gemerkt dat het zoeken naar vacatures op het internet steeds 

populairder wordt. Steeds meer werkzoekenden gaan eigenhandig op zoek, zonder 

bureaus, met behulp van het internet. U kunt deze groep alsnog binnenboord houden door 

bepaalde aanpassingen aan uw website(s) te maken.   

Daarvoor kunt u dure professionals inhuren, maar u kunt het ook gemakkelijk zelf doen 

met het Content Management System van OTYS.  

 

12.2 Functie CMS  

Met de Content Manager van OTYS houdt u gemakkelijk uw website up-to-date. U heeft 

geen kennis nodig van webdesign, HTML, Javascript of CSS. U kunt eenvoudig en 

menugestuurd één of meerdere websites managen.   

De vacatures die u in uw systeem invoert, kunt u automatisch publiceren op uw website. De 

Content Manager koppelt alle informatie die nodig is van en naar de andere modules in het 

systeem.   

 

12.3 CMS-Website 

12.3.1 Structuur 

Een website bestaat uit een aantal pagina’s. Elke pagina heeft een onderwerp. Sommige 

pagina’s hebben subpagina’s om de informatie overzichtelijk in te delen.  

De eerste pagina die een bezoeker te zien krijgt is de homepage. Hierop is te zien om wat 

voor website het gaat, en staat een inhoudsopgave (het hoofdlinkblok). Dit hoofdlinkblok 

heeft links naar de verschillende pagina’s en is op alle pagina’s te zien.  

De homepage kan ook als intropage ingesteld zijn. De homepage wordt dan zelf niet als link 

in het menu weergegeven. Op de intropage kan de bezoeker de gewenste pagina kiezen.  

Op de (sub)pagina’s kunt u verwijzen naar andere (sub)pagina’s, de zogenaamde interne 

links. U kunt ook externe links plaatsen, naar andere websites of bestanden op uw server.  

 

12.3.2 Indeling   

De indeling van een website wordt geregeld door sjablonen. Er zijn twee soorten sjablonen: 

buitensjablonen en binnensjablonen.  

Een buitensjabloon bepaalt waar alle onderdelen staan en welke functie de pagina heeft. In 

een buitensjabloon kunnen verschillende binnensjablonen staan. Binnensjablonen kunt u 

vergelijken met een uitgebreide tekstverwerker.   

Binnensjablonen bestaan uit een of meer kolommen. In een binnensjabloon kunt u een kop, 

een introtekst en verschillende items met kopje plaatsen. Naast tekst kunt u afbeeldingen 

en kleine functionaliteiten toevoegen.  

Een speciaal soort binnensjabloon is de teaser. Een teaser is een tekst, afbeelding of 

combinatie van beide die op meerdere pagina’s weergegeven kan worden. Net als andere 
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binnensjablonen kan een teaser een intro item, meerdere 

gewone items en een kop hebben.   

In een buitensjabloon zijn een of meerdere posities waar een 

teaser geplaatst kan worden. U kunt ervoor kiezen om op elk van die posities één teaser als 

standaard in te stellen, maar het is ook mogelijk op elke pagina een andere teaser op een 

bepaalde positie te gebruiken.  

 

12.3.3 Functionaliteiten  

U kunt op een pagina een module of een hook toevoegen. Het verschil tussen modules en 

hooks is het formaat. Een module is een grote functionaliteit, en bepaalt de functie van de 

gehele pagina. U kunt modules alleen in het buitensjabloon gebruiken.   

Een hook is kleiner, en kan ook in binnensjablonen gebruikt worden. Het is mogelijk om 

meerdere hooks op een pagina te gebruiken.  

 

12.3.4 Templates  

De opmaak van alle functies en elementen in een CMS-website wordt geregeld met 

templates. Templates bepalen het uiterlijk en de uitstraling van de functionaliteiten op uw 

website. Sommige templates zijn meegeleverd, andere kunnen door ons gebouwd worden.   

U kunt zelf geen templates toevoegen. Wel kunt u de tekst van bijvoorbeeld knoppen en 

tekstvelden binnen een template aanpassen.  

 

N.B. Een overzicht van beschikbare templates is te vinden in § 0 (Templates).  

 

12.3.5 Voorbereiding  

Een goede website is overzichtelijk, bevat geen verouderde informatie en ziet er 

aantrekkelijk uit. Over het uiterlijk van uw website hoeft u zich, dankzij sjablonen en 

templates, geen zorgen meer te maken. Om ervoor te zorgen dat uw website een duidelijke 

structuur heeft en gemakkelijk bij te houden is, raden wij u aan het volgende stappenplan te 

volgen:  

 Oriënteer uzelf door op het internet te zoeken naar wat u prettig en overzichtelijk vindt;  

 brainstorm, alleen of met collega’s, over welke informatie u op uw website wilt;  

 maak een schets van de algehele structuur;  

 maak voor elk onderwerp dat u wilt behandelen een hoofdpagina aan;  

 maak eventueel subpagina’s aan voor de verschillende deelonderwerpen;  

 bepaal welke functionaliteiten u wilt en op welke pagina ze moeten staan;  

 voeg modules en/of hooks toe aan de pagina’s;  

 voeg interne en externe links toe;  

 controleer of u tevreden bent met de structuur van uw website;  

 bepaal per pagina welke opmaak u wilt en pas eventueel titels aan;  

 voeg afbeeldingen, content en links toe;  

 open een webbrowser om te controleren of alles eruit ziet zoals u in gedachten had.  

Content Manager openenen 

 

U kunt de Content manager openen door te klikken op  in de toolbar. 
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12.4 Gebruik CMS   

Hierboven staat het overzichtsvenster van de Content manager. Wanneer u een pagina 

selecteert, bestaat dit venster uit 3 onderdelen. 

 Sitemap (linker deelvenster);  

 Hoofdpagina met subpagina’s:  (klik hierop om de subpagina’s te zien)  

 Hoofdpagina zonder subpagina’s:   

In de sitemap kunt u de structuur van uw website zien.   

 Pagina instellingen (bovenkant rechter deelvenster);  

Hier kunt u de instellingen van de pagina bekijken en aanpassen.  

 Schermvoorbeeld (onderkant rechter deelvenster).  

In het schermvoorbeeld ziet u hoe de pagina er met de huidige instellingen uit komt te zien.  

 

12.4.1 Pagina’s aanmaken  

Een website bestaat uit verschillende pagina’s, waarvan sommige onderliggende pagina’s 

hebben. Hoofdpagina’s worden weergegeven in de sitemap. Subpagina’s worden pas 

weergegeven wanneer u op de hoofdpagina geklikt heeft.   
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Wanneer een pagina aangemaakt wordt, is de naam van de 

link in de sitemap ook de titel van de pagina. U kunt beide 

apart aanpassen.  

 

Hoofdpagina aanmaken  

 Klik in het veld onder ‘Sitemap’;  

 
 typ de naam van de nieuwe pagina;  

 klik op ‘Toevoegen’ (iedere pagina die aangemaakt wordt, komt onderaan de lijst te staan).  

 

N.B. Zodra de hoofdpagina aangemaakt is, kunt u een subpagina toevoegen.   

 

Subpagina toevoegen  

 Klik op de hoofdpagina waarvoor u een subpagina wilt toevoegen;  

 klik op ‘Nieuwe pagina’;  

 

Let op: U kunt geen subpagina toevoegen wanneer er een module op de hoofdpagina staat.  

Voeg dus eerst de subpagina’s toe, en daarna de modules.  

 

 vul de gegevens van de nieuwe subpagina in;  

 klik op ‘Bewaren’ (iedere pagina die toegevoegd wordt, komt onderaan de lijst te staan). N.B. 

Zowel hoofd- als subpagina’s zijn standaard ‘niet gepubliceerd’.  

 

Pagina naam (in sitemap) en beschrijving aanpassen  

 Klik in de sitemap op de pagina waarvoor u de naam of beschrijving wilt of aanpassen;  

 Pas de gegevens aan;  

 klik op ‘Bewaren’.  

 

Pagina verwijderen  

 Klik in de sitemap op de pagina die u wilt verwijderen;  

 klik op ‘Verwijderen’;  

 klik op ‘Ok’.  

 

N.B. Verwijder eerst eventuele subpagina’s voordat u een hoofdpagina verwijdert.  

  

 Klik op ‘’ Sorteren’’  in het linker deelvenster 
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 Klik op  of  naast de pagina om deze te verplaatsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4.2 Sorteren  

Hoofdpagina’s sorteren  

Subpagina’s sorteren  

 Klik op de hoofdpagina waarvan u de subpagina’s wilt sorteren;  

 klik op ‘Sorteren’ in het rechter deelvenster;  

 klik op  of  naast de pagina om deze te verplaatsen.   
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Items op pagina sorteren  

 Klik op de betreffende pagina;  

 klik op ‘Wijzigen’;  

 selecteer de gewenste sorteerwijze in het dropdownmenu ‘Sorteren’;  

 klik op ‘Bewaren’.  

 

N.B. De gekozen sorteerwijze geldt alleen voor de betreffende pagina.  

 

12.4.3 Links  

Het toevoegen van links naar uw website(s), afbeeldingen en/of bestanden staat beschreven 

in het Hoofdstuk ‘Nieuwsmanager’.  

In het CMS kunt u, naast deze opties, ook externe links toevoegen, zoals hieronder 

beschreven.  

 

Externe links toevoegen  

 Klik in de sitemap op de pagina waar u een externe link wilt toevoegen;  

 klik op ‘Wijzigen’;  

 klik in het schermvoorbeeld op   bij de betreffende tekst;  

 klik op  ;  

 vul een duidelijke omschrijving in het veld ‘Omschrijving’ in;  

 vul het webadres in het veld ‘URL’ in;  

 selecteer in het dropdownmenu ‘Target’ de optie ‘_self’ om de link in hetzelfde venster te 

openen of ‘_blank’ om de link in een nieuw venster te openen;  

 klik op ‘Bewaren’.  

12.4.4 Opmaak pagina  

Het uiterlijk van de pagina wordt bepaald door sjablonen. Bij een website wordt standaard 

een buitensjabloon in uw huisstijl meegeleverd.  

Daarnaast zijn in ieder geval drie binnensjablonen beschikbaar: 1-koloms, 2-koloms en 

inclusief infoformulier. Extra sjablonen en teasers kunnen op verzoek gebouwd worden.  

 

Buitensjabloon gebruiken  

 Klik op de hoofdpagina waar u een buitensjabloon wilt gebruiken;  

 selecteer het gewenste sjabloon in het dropdownmenu ‘Sjabloon’; 

 klik op ‘Bewaren’.  

N.B. Een subpagina heeft altijd hetzelfde buitensjabloon als de hoofdpagina.  

 

Binnensjabloon gebruiken  

 Klik in de sitemap op de pagina waar u een binnensjabloon wilt gebruiken;  

 klik op ‘Wijzigen’;  

 selecteer het gewenste aantal kolommen in het dropdownmenu ‘Lay-out’;  

 klik op ‘Bewaren’.  

    

Teaser gebruiken  

 Klik in de sitemap op de pagina waar u de teaser wilt gebruiken;  

 klik op ‘Wijzigen’;  
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 selecteer de gewenste teaser in het dropdownmenu ‘Lay-

out’;  

 klik op ‘Bewaren’.  

N.B. U kunt per teaser-positie één standaard teaser gebruiken. Deze kunt u terug laten 

komen op verschillende pagina’s in uw website.   

12.4.5 Publicatieopties pagina  

Pagina instellen als homepage  

De homepage is de pagina die bezoekers van uw website als eerste te zien krijgen. U kunt 

maar één pagina als homepage instellen.  

 Klik in de sitemap op de pagina die u als homepage wilt instellen;  

 vink ‘Homepage’ aan; 

 klik op ‘Bewaren’.  

Homepage instellen als intropage  

Wanneer u de homepage als intropage instelt dan wordt deze niet als link in het menu 

weergegeven. Op de intropage kan de bezoeker de gewenste pagina kiezen.  

 Klik op de homepage;  

 vink ‘Intropage’ aan;  

 klik op ‘Bewaren’.  

Pagina publiceren  

Wanneer een pagina gepubliceerd is, staat deze in het menu. U kunt er dan op klikken om 

hem te bekijken. Niet-gepubliceerde pagina’s kunt u alleen via een interne link bekijken. Ze 

staan niet in het menu.  

 Klik in de sitemap op de pagina die u wilt publiceren;  

 vink ‘Publiceren’ aan;  

 klik op ‘Bewaren’.  

N.B. In de sitemap kunt u zien of een pagina wel of niet gepubliceerd is. Namen van 

gepubliceerde pagina’s zijn zwart, die van niet-gepubliceerde pagina’s zijn grijs.  

 

Pagina blokkeren  

Wanneer u pagina’s van uw website wilt verbergen, zodat ze ook via zoekmachines niet 

meer te vinden zijn, kunt u ze blokkeren. Bezoekers krijgen dan de melding: “Deze pagina 

bestaat niet meer.  

U wordt teruggeleid naar de hoofdpagina”. Niet gepubliceerde pagina’s die wel 

gepubliceerd geweest zijn, kunnen namelijk nog via Google opgevraagd worden totdat uw 

pagina opnieuw geïndexeerd is.  

 Klik in de sitemap op de pagina die u wilt blokkeren;  

 vink ‘Blokkeren’ aan; 

 klik op ‘Bewaren’.  

Pagina alleen toegankelijk maken voor kandidaten of relaties  

U kunt een pagina beveiligen, zodat deze alleen voor kandidaten of relaties toegankelijk is. 

Alleen mensen die inloggen als kandidaat of relatie krijgen de betreffende pagina te zien.  

 Klik in de sitemap op de pagina die u wilt beveiligen;  

 selecteer in het dropdownmenu ‘Beveiligd’ wie de pagina mogen zien;  

 klik op ‘Bewaren’.  
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Pagina toevoegen aan menu (Hoofdlinkblok)  

Het hoofdlinkblok is een menu met links naar (sub)pagina’s. 

Op een homepage staan meestal één of meerdere van deze menu’s. Wanneer uw website 

meerdere menu’s heeft, kunt u bij het aanmaken van een pagina kiezen in welk menu deze 

wordt gepubliceerd.   

 Klik in de sitemap op de pagina die u aan het menu wilt toevoegen;  

 selecteer het gewenste hoofdlinkblok in het dropdownmenu ‘Hoofdlinkblok’;  

 klik op ‘Bewaren’.  

    

12.4.6 Content  

Wanneer u binnen een pagina op ‘Wijzigen’ klikt, komt u in het onderstaande venster 

terecht. Hierin kunt u content toevoegen, wijzigen en verwijderen.  

 

N.B. Alles wordt weergegeven in platte tekst. Het gekozen sjabloon zorgt ervoor dat de 

dingen die u toevoegt het juiste uiterlijk krijgen en in de juiste opmaak weergegeven 

worden.  

  
 

Nieuwe intro toevoegen  

Een intro is de introductietekst van de pagina. Het staat bovenaan de pagina en heeft geen 

kopje. In de intro kunt u tekst, links, referenties en eventueel één afbeelding plaatsen. U 

kunt één intro per pagina gebruiken.   

 Klik in de sitemap op de pagina waaraan u een intro wilt toevoegen;  

 klik op ‘Wijzigen’;  

 klik op ‘Nieuw intro’;  

 vul de gegevens in;  

 klik op ‘Bewaren’.  
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N.B. Een intro staat altijd over de volle breedte van de 

pagina, ook als uw binnensjabloon meerdere kolommen 

heeft.  

    

Nieuw item toevoegen  

Wanneer u een pagina in verschillende items verdeelt, hebben bezoekers een beter 

overzicht van de inhoud. Als u daarbij kopjes gebruikt, heeft dit een positieve invloed op uw 

indexering in Google.  Items hebben een kopje. Per pagina zijn meerdere items mogelijk.  

 Klik in de sitemap op de pagina waaraan u een item wilt toevoegen;  

 klik op ‘Wijzigen’;  

 klik op ‘Nieuw item’;  

 selecteer eventueel de kolom waarin u het item wilt toevoegen;  

 vul de gegevens in;  

 klik op ‘Bewaren’.  

 
   

Item of intro aanpassen  

 Klik op de betreffende pagina;  

 klik op ‘Wijzigen’;  

 klik in het schermvoorbeeld op   achter item of intro;  

 pas de inhoud van item of intro aan;  

 klik op ‘Bewaren’.  

12.4.7 Afbeeldingen 

Het gebruik van afbeeldingen staat beschreven in het hoofdstuk ‘Nieuwsmanager’.  

 



  

  K E Y U S E R H A N D L E I D I N G V . 1 . 4 . 1              P A G I N A 8 67  

 

12.4.8 Modules algemeen  

U kunt aan een pagina een module toevoegen. Een module bepaalt de hoofdfunctie van de 

pagina. U kunt daarbij denken aan een zoekfunctie of een inlogscherm. Modules kunnen 

alleen in het hoofdsjabloon gebruikt worden.  

 

Let op: U kunt geen subpagina’s toevoegen wanneer er een module op de hoofdpagina 

staat. Voeg dus eerst de subpagina’s toe, en daarna de modules.  

 

Module toevoegen  

 Klik in de sitemap op de pagina waar u een module wilt toevoegen;  

 selecteer de gewenste module in het dropdownmenu ‘Module’; • klik op ‘Bewaren’.  

Module Vacature categorie filter toevoegen  

Wanneer u deze module gebruikt, kunt u per pagina bepalen welke vacatures u wilt tonen. 

Een pagina met informatie over een bepaalde functiecategorie kan dan alleen vacatures uit 

die categorie tonen.  

 Klik in de sitemap op de pagina waar u ‘Vacature categorie filter’ wilt toevoegen;  

 selecteer ‘Vacancies categories filter’ in het dropdownmenu ‘Module’;  

 klik op ‘Bewaren’;  

 klik op ‘Categorie’;  

 klik op de categorieën die u wilt selecteren (geselecteerde categorieën komen rechts te 

staan);  

 klik op ‘Invoegen’;  

 klik op ‘Bewaren’.  

Vacature categorieën aanpassen of verwijderen  

 Klik op    in de toolbar;  

 selecteer het tabblad ‘Matching’;  

 dubbelklik op de gewenste categorie in het linker deelvenster;  

 pas de gegevens aan of klik op ‘Verwijderen’ om de categorie te verwijderen;  

 klik op ‘Bewaren’.  

    

Vacature categorieën toevoegen  

 Klik op   in de toolbar;  

 selecteer het tabblad ‘Matching’;  

 klik op ‘Nieuwe categorie’;  

 vul de gegevens in;  

 klik op ‘Bewaren’.  

12.4.9 Module RSS  

RSS is een bestandsformaat, net als .JPG en .HTML. Websites die RSS ondersteunen, 

genereren een RSS-feed (een soort webadres). Bezoekers kunnen zich daarop abonneren. 

Dat houdt in dat zij, telkens wanneer er nieuwe informatie op de website geplaatst wordt, 

een update krijgen.  

Een RSS-feed bevat meestal de titel van het bericht, een korte samenvatting en een link 

naar het volledige bericht op de website. U kunt zelf instellen hoe de feed eruit ziet.  
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Wanneer u de RSS-module gebruikt, genereert uw website 

automatisch RSS-feeds. Net als bij het aanmaken van 

Search agents, kunnen bezoekers met matchcriteria 

aangeven in welk soort vacatures zij geïnteresseerd zijn. Er wordt dan een ‘persoonlijke’ 

RSS-feed gegenereerd die alleen meldingen stuurt van nieuwe vacatures die aan de 

ingestelde kenmerken voldoen.  

RSS heeft als voordeel dat het erg laagdrempelig is. Bezoekers hoeven niet steeds uw site 

te bezoeken of hun e-mail te lezen om op de hoogte te blijven van recente vacatures.  

 

N.B. RSS wordt ondersteund door de meeste internetbrowsers; er zijn ook losse RSS-

readers beschikbaar.   

 

RSS-module toevoegen  

 Klik in de sitemap op de pagina waar u de RSS-module wilt toevoegen;  

 selecteer ‘SEO RSS Feed Generator’ in het dropdownmenu ‘Module’; 

 klik op ‘Bewaren’.  

N.B. De RSS-hook staat beschreven in § 13.2.1 (Hooks).  

   
Aantal tekstregels RSS-feed instellen  

 Klik op   in de toolbar;  

 klik op ‘RSS’;  

 vul in het gewenste aantal tekstregels in het veld ‘Max regels in feed’ in of vul ‘0’ in voor een 

onbeperkt aantal;  

 klik op ‘Bewaren’.  

Vacaturelocatie in RSS-feed opnemen  

 Klik op   in de toolbar;  

 klik op ‘RSS’;  

 vink ‘Voeg veld Locatie toe aan item titel’ aan;  

 klik op ‘Bewaren’.  

Instellen welke informatie in de RSS-feed staat  
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 Klik op   in de toolbar;  

 klik op ‘RSS’;  

 selecteer in de dropdownmenu’s de informatie die u wilt gebruiken;  

 klik op ‘Bewaren’.  

    

12.4.10 Hooks  

Een hook is kleiner dan een module en kan in alle sjablonen gebruikt worden. Een 

beschrijving van onderstaande hooks is te vinden in § 12.4.10 van het CMS (Hooks).  

 

Printknop toevoegen  

 Klik in de sitemap op de pagina waar u een printknop wilt toevoegen;  

 klik op ‘Wijzigen’;  

 vink ‘Printknop’ aan;  

 klik op ‘Bewaren’.  

 

Mail-a-friend knop toevoegen  

 Klik in de sitemap op de pagina waar u een mail-a-friend knop wilt toevoegen;  

 klik op ‘Wijzigen’;  

 vink ‘Mail-a-friend knop’ aan;  

 klik op ‘Bewaren’.  

 

Statistieken tonen  

 Klik in de sitemap op de pagina waar u een mail-a-friend knop wilt toevoegen;  

 klik op ‘Wijzigen’;  

 vink ‘Statistieken tonen’ aan;  

 klik op ‘Bewaren’.  

 

Totaal vacatures toevoegen  

 Klik in de sitemap op de pagina waar u het frame wilt toevoegen;  

 klik op ‘Wijzigen’;  

 klik in het schermvoorbeeld op   bij het gewenste item;  

 typ: “[Total_vacancies]” in de itemtekst;  

 klik op ‘Bewaren’.  

 

12.4.11 Beschikbare matchcriteria  

U kunt voor de zoekopties op uw website (RSS, Search agents, Vacatures, Kandidaten), 

instellen welke matchcriteria bezoekers mogen gebruiken of invullen. Zij kunnen alleen 

zoeken met matchcriteria die u hebt ingesteld. U kunt dit voor alle opties afzonderlijk 

instellen.  

 

N.B. De matchcriteria voor ‘Vacatures’ worden ook gebruikt voor RSS  

    

Beschikbare matchcriteria instellen  
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 Klik op   in de toolbar;  

 selecteer het tabblad ‘Matching’;  

 dubbelklik op de criteriagroep in het linker deelvenster;  

 vink rechts de plaats (Vragenformulier, Vacatures, Kandidaten, Agents) aan waar de groep 

gebruikt mag worden;  

 herhaal eventueel bovenstaande stappen voor andere criteriagroepen.  

 

N.B. Hoe u de matchcriteria voor meerdere websites (multisite) afzonderlijk instelt staat 

beschreven in § 15.3 (Multisite).  

 

12.4.12 Statistieken website  

Bij de implementatie van een website wordt standaard een programma geïnstalleerd om de 

statistieken rondom het gebruik ervan te monitoren. Dit programma is AWStats. AWstats 

biedt onder andere informatie over verschillende zaken:  

 Het aantal bezoeken per dag/week/maand/jaar;  

 de duur van individuele bezoeken per dag/week/maand/jaar;  

 de herkomst van uw bezoekers;  

 welke pagina's het meest bezocht worden;  

 welke zoekmachines uw website bezoeken;   

 via welke links op andere websites u bereikbaar bent.  

De gegevens van dit statistiekprogramma worden dagelijks bijgewerkt.   

    

Statistieken pagina openen  

 Open een internetbrowser;  

 typ in de adresbalk: http://awstats.uwdomein.nl, met uw eigen domeinnaam op de plek van  

 ‘uwdomein.nl’;  

 druk op ‘Enter’;  

 vul in het nieuwe venster uw OTYS gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord in; • klik op 

‘OK’.  
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Aanvullende informatie   

Zoals bij veel statistieken het geval is, vertellen ook website-statistieken maar een deel van 

de waarheid. Door de manier waarop HTTP (de basis van het internet) werkt, is het niet 

mogelijk om bijvoorbeeld het aantal unieke bezoekers of het aantal bezoeken van uw 

website exact vast te stellen.  

Het is dus verstandig om de aantallen niet als absolute waarheid te beschouwen.  

Dat neemt niet weg dat de statistieken voor het beoogde doel - het opsporen van trends in 

het websitebezoek en het opsporen van goede en zwakke eigenschappen van de website - 

een efficiënt hulpmiddel is.  

Voor meer informatie over AWStats, zie: http://awstats.sourceforge.net/.  

    

12.5 Netwerk  

Met de module ‘Netwerk’ kunt u een netwerkpagina toevoegen aan uw website. Deze 

pagina kunt u beheren met het Netwerkgedeelte van het CMS.   

 

De netwerkpagina bevat verbindingen met andere OTYS-gebruikers. Een netwerkverbinding 

houdt in dat twee organisaties links naar elkaars website geplaatst hebben.  

 

Er zijn twee soorten ‘Netwerk’; voor andere OTYS-gebruikers (Network) en voor klanten 

(Customer Network). Dat laatste kunt u bijvoorbeeld gebruiken als portfolio. Dit 

klantennetwerk kunt u desgewenst over meerdere pagina’s verdelen. Zo kunt u 

bijvoorbeeld een aparte pagina met partners maken.  

 

Verwijzingen naar andere websites zijn goed voor uw Google indexering, zeker wanneer die 

andere bedrijven ook naar u terug verwijzen. Daarbij is uw website beter bereikbaar.  
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In het linker deelvenster staat uw eigen netwerkprofiel. U kunt daar een tekst, logo en 

screenshot instellen. Andere gebruikers kunnen dit profiel gebruiken om naar u te linken.  

 

In het rechter deelvenster staan uw netwerkverbindingen. Deze zijn verdeeld in ‘connectie 

verzoeken’ (relaties die nog niet op uw uitnodiging gereageerd hebben), ‘connecties 

afgewezen’ (relaties die uw uitnodiging afgewezen hebben), en ‘connecties’ (relaties 

waarmee u een netwerkverbinding heeft).  

 

Gebruikers netwerk instellen 

 Klik op  in de toolbar 

 Klik in het veld onder ‘’Sitemap’’ 

   

  

 Typ de naam van de nieuwe pagina 

 klik op ‘Toevoegen’;  

 dubbelklik op de nieuwe pagina in het linker deelvenster;  

 selecteer de module ‘Network’ in het dropdownmenu in het rechter deelvenster; 

 klik op ‘Bewaren’.  

U heeft nu een netwerkpagina aangemaakt. Uw netwerkverbindingen zullen op deze pagina 

getoond worden.  

 

N.B. Wanneer u beide soorten netwerk wilt gebruiken, moet u twee aparte pagina’s 

aanmaken.  

 

Klanten netwerk instellen  

U kunt uw klanten netwerk over meerdere pagina’s verdelen. U kunt dan op elke pagina 

een ander type klant laten zien. U kunt kiezen uit ‘client’, ‘partner’ en ‘other’.  

  

 Klik op  in de toolbar 
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 Klik in het veld onder ‘’Sitemap’’ 

 

 typ de naam van de nieuwe pagina;  

 klik op ‘Toevoegen’;  

 dubbelklik op de nieuwe pagina in het linker deelvenster;  

 selecteer de module ‘Customer Network’ in het dropdownmenu in het rechter deelvenster; 

klik op ‘Bewaren’.  

Verschillende klanttypes op aparte pagina’s tonen  

 Dubbelklik op de netwerkpagina;  

 klik op ‘Customer types’;  

 klik op een of meer types in het linker deelvenster om deze te selecteren.  

 klik op ‘Invoegen’;  

 klik op ‘Bewaren’;  

 herhaal deze stappen voor de overige netwerkpagina’s.  

Let op: Zorg dat u voor al uw klanten het klanttype goed invult. Dit kunt u doen wanneer u 

het klantprofiel aanmaakt.  

 

Netwerk openen  

 Klik op ‘Netwerk’;  

 wanneer u multisite heeft: selecteer de gewenste website in het dropdownmenu ‘Website’;  

 selecteer de netwerksoort in het dropdownmenu in het rechter deelvenster.  

Terug naar Content Manager  

 Klik linksboven in het venster op ‘Content 

Manager’.  

  

12.5.1 Eigen profiel 

Eigen netwerkprofiel aanmaken of aanpassen  

 Klik op ‘Edit’;  

 vul de tekst in of pas deze aan;  

 voeg eventueel links (naar bestanden) toe  

 gebruik desgewenst de functie ‘Plak Word’ om 

tekst uit MS Word te gebruiken;  

 klik op ‘Bewaren’.  

 

N.B. De functies ‘Plak Word’, ‘Maak Link’ en ‘Link 

Files’ staan beschreven in de 

Gebruikershandleiding.  

 

Screenshot/logo toevoegen aan netwerkprofiel  

 Klik op ‘Bladeren’ achter ‘Screenshot’ of ‘Logo’;  

 selecteer het bestand dat u wilt gebruiken;  

 klik op ‘Openen’;  

 klik op  .  

 Screenshot/logo verwijderen uit netwerkprofiel  

 Klik op  achter ‘Screenshot’ of ‘Logo’  
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 (programma vraagt om bevestiging);  

 klik op  .   

    

  

12.5.2 Gebruikers netwerk  

Wanneer u ander OTYS gebruikers aan uw netwerkpagina wilt toevoegen, moet u hen 

hiervoor uitnodigen. Zij komen dan onder ‘connectie verzoeken’ te staan, totdat er een 

reactie komt. Wanneer zij uw uitnodiging geaccepteerd hebben, wordt de verbinding 

toegevoegd. Deze verbindingen staan onder ‘connecties’. Wanneer zij weigeren, komen ze 

onder ‘connecties afgewezen’ te staan.  

 

N.B. U hoeft geen netwerkprofielen voor gebruikers aan te maken. Het door hen ingestelde 

profiel wordt op uw website geplaatst.  

 

Gebruikers uitnodigen voor de netwerk pagina  

 Selecteer ‘Network’ in het dropdownmenu boven in het rechter deelvenster;   

 klik op ‘Toevoegen’ in het rechter deelvenster;  

 selecteer in de lijst de organisatie die u wilt toevoegen (gebruik eventueel de zoekfunctie);  

 klik op ‘Bewaren’ (de organisatie die u heeft toegevoegd verschijnt in de lijst).  

Gebruikers opnieuw uitnodigen  

 Selecteer ‘Network’ in het dropdownmenu boven in het rechter deelvenster;  

 dubbelklik op de organisatie in het rechter deelscherm;  

 klik op ‘Herhaal uitnodiging’.  
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12.5.3 Klanten netwerk  

Wanneer u klanten aan uw netwerkpagina wilt toevoegen, kunt u dat zelf doen. U hoeft niet 

eerst een uitnodiging te sturen.   

    

Klant toevoegen aan netwerk pagina  

 Selecteer ‘Customer Network’ in het dropdownmenu boven in het rechter deelvenster;  

 klik op ‘Toevoegen’;  

 vul (een deel van) de klantnaam in het zoekveld in;  

 klik op  ;  

 klik op de betreffende klant om deze te selecteren;  

 klik op ‘Bewaren’;  

 

Klant verwijderen van netwerk pagina  

 Selecteer ‘Customer Network’ in het dropdownmenu boven in het rechter deelvenster;  

 dubbelklik op de betreffende klant;  

 klik op ‘Verbreek connectie’;  

 

Klant op de hoogte stellen van vermelding / verwijdering  

 Selecteer ‘Customer Network’ in het dropdownmenu boven in het rechter deelvenster;  

 dubbelklik op de betreffende klant;  

 klik op ‘Stuur E-mail’ of  ‘Stuur disconnect E-mail’;  

 
   

 vink de gewenste ontvangers van het bericht  aan;  

 pas desgewenst de tekst aan;  

 klik op ‘Versturen’.    
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Klant profiel aanmaken / aanpassen  

 Selecteer ‘Customer Network’ in het dropdownmenu 

boven in het rechter deelvenster; dubbelklik op de 

betreffende klant  

   
 selecteer het type klant in het dropdownmenu (Dit bepaalt, wanneer u de klant types op 

verschillende pagina’s toont, op welke pagina de klant getoond wordt);  

 controleer het webadres of vul dit in;  

 voeg desgewenst een screenshot of logo toe zoals in § 12.5.1 beschreven;  

 vul een omschrijving van uw klant in het vak ‘Omschrijving’ in;  

 vul eventuele aanbevelingen van de klant over uw diensten in vak ‘Referentie’ in; 

 klik op ‘Bewaren’.  

 

Netwerk tekst klant toevoegen / aanpassen  

 Selecteer ‘Customer Network’ in het dropdownmenu boven in het rechter deelvenster;  

 dubbelklik op de betreffende klant;  

 klik op ‘Edit Netwerk tekst’;  

 voeg de gegevens toe of pas deze aan zoals in § 12.5.1 beschreven;   

 klik op ‘Bewaren’.  
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12.6 Opmaakbeschrijving  

12.6.1 Startvenster  

K N O P  I T E M  B E S C H R I J V I N G  

  Content Manager  Opent de Content Manager  

  Network  Opent Network  

  Nieuwsmailing  Opent de Nieuwsmanager  

  Support  Opent het supportvenster  

  
OTYS Today  Opent OTYS Today  

  Talen instellen  Opent een venster om de taal aan te 

passen  

  
Verander taal  Past de taal aan  

  Kopieer afbeeldingen  Kopieert alle afbeeldingen naar een 

andere taal  

  Website   Selecteert de website die u wilt 

bekijken en beheren (alleen bij 

multisite)  

  

Invulveld  Vul hier de naam van een nieuwe 

pagina in  

  
Toevoegen  Voegt een nieuwe pagina toe  

  
Sorteren  Opent een venster om de 

hoofdpagina’s te sorteren  

  
Naam  Pas hier de naam van de link aan  

  Beveiligd  Selecteert voor welke groep 

bezoekers de pagina zichtbaar is  

  Hoofdlinkblok  Selecteert in welke menu de pagina 

weergegeven wordt  

  Beschrijving   Vul hier een beschrijving van de 

pagina in (alleen bij een bepaalde 

menustructuur)  

  Homepage  Selecteert de pagina die als 

startpagina van uw website gebruikt 

wordt  

  Intropage  Bepaalt of de homepagina als 

intropage gebruikt wordt.  

  Publiceren  Bepaalt of de pagina zichtbaar is het 

menu  

  Blokkeren  Bepaalt of de pagina geblokkeerd 

wordt  

  

Module  Selecteert een module voor de 

pagina  

  Sjabloon  Selecteert een buitensjabloon  



  

  K E Y U S E R H A N D L E I D I N G V . 1 . 4 . 1              P A G I N A 8 78  

  Link image  Selecteert de afbeelding die bij de 

paginalink gebruikt wordt  

  Bewaren  Bewaart de wijzigingen  

  
Wijzigen  Opent een venster om de inhoud aan 

te passen  

  
Sorteren  Opent een venster om de subpagina’s 

te sorteren  

  
Nieuwe pagina  Voegt een subpagina toe   

  
Verwijderen  Verwijdert de pagina   

  Javascript  Opent het venster waar u Javascript 

kunt toevoegen  

 

12.6.2 Page lay-out venster 

K N O P  I T E M  B E S C H R I J V I N G  

  Terug  Opent het pagina instellingen venster  

  Bewaren  Bewaart de wijzigingen  

  

  
Verwijderen  Verwijdert de pagina  

  

  Nieuw intro  Voegt een intro tekst toe aan de 

pagina   

  Nieuw item  Voegt een item toe aan de pagina   

  
Naam  Toont de titel van de pagina  

  

  Kies naam categorie  Neemt de menutitel over in de 

huidige pagina  

  

Eigenaar  Selecteert de eigenaar van de pagina  

  Lay-out  Selecteert het aantal kolommen in 

het binnensjabloon  

  

Sorteren  Selecteert op welke manier items 

gesorteerd worden  

  Printknop  Bepaalt of er een printknop op de 

pagina staat  

  Mail-a-friend knop  Bepaalt of er een Mail-a-friend knop 

op de pagina staat  

  Statistieken tonen  Bepaalt of er  website-statistieken op 

de pagina staan  

  Wijzigen  Opent een venster om het item of de  
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  intro aan te passen  

  Verwijderen  Verwijdert het item  

  Sorteren  Verplaatst het item naar boven of 

beneden  

12.6.3 Edit text item venster  

K N O P  I T E M  B E S C H R I J V I N G  

  Bewaren  Bewaart de wijzigingen  

  Afbeelding  Opent het afbeelding wijzigen 

venster  

  Kop  Toont het kopje van het item  

  Externe link  Opent een venster voor het 

toevoegen van een externe link  

  
Translate  Opent een venster voor het 

toevoegen van een vertaling  

  
Interne link  Opent een referentie toevoegen 

venster  

  Bestand koppelen  Opent een bestand toevoegen 

venster  

 

12.6.4 Afbeelding venster 

K N O P  I T E M  B E S C H R I J V I N G  

  Bewaren  Bewaart de wijzigingen  

  Sets  Opent een lijst met de bestaande sets  

  Upload  Voert upload van nieuwe afbeelding 

uit  

  
Wijzigen  Opent een venster om de afbeelding 

aan te passen  

12.6.5 Templates 

K N O P  I T E M  B E S C H R I J V I N G  

  

Type sjabloon  Selecteert het type sjabloon dat 

getoond wordt  

  

Formeel/Informeel  Bepaalt of de tekst in de templates 

formeel of informeel is  

  Bewaren  Bewaart de wijzigingen  

  
Breedte  Bepaalt de breedte van een 

afbeelding   

  
Hoogte  Bepaalt de hoogte van een 

afbeelding   
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  Thumbnail  Bepaalt de grootte van de thumbnail  

  Positie  Bepaalt de positie van de afbeelding 

ten opzichte van de tekst  

  

Genereer 

wachtwoorden  

Genereert wachtwoorden voor alle 

kandidaten in de database  

  Tonen mijn 

sollicitaties  

Toont na het inloggen de vacatures 

waarop de kandidaat gesolliciteerd 

heeft   

  Solliciteren 

uitschakelen  

Bepaalt of er een sollicitatieknop 

getoond wordt. Let op: Wanneer dit 

aangevinkt is, kan er niet meer via 

de sollicitatieknop gesolliciteerd 

worden  

  Wijzig taal  Bepaalt de taal van de back-office  

 

12.6.6 Netwerk  

K N O P  I T E M  B E S C H R I J V I N G  

  Content Manager  Opent de Content Manager  

  Bewaren  Bewaart de gemaakte wijzigingen  

  Edit  Opent een venster om de 

netwerktekst aan te passen  

  Website  Selecteert de website waarvoor u de 

netwerkpagina wilt beheren  

  Bladeren  Open een browser om een bestand te 

selecteren  

  Prullenbakje  Verwijdert de afbeelding of het logo  

  Bewaren  Bewaart de gemaakte wijzigingen 
m.b.t.  

de afbeelding of het logo  

  
Netwerksoort  Selecteer de netwerksoort  

  
Toevoegen  Opent een venster om een connectie 

toe te voegen  

  Plak Word  Opent een venster om tekst vanuit 

MS Word in te plakken  

  Maak Link  Opent een venster om een link in te 

voegen  

  
Link Files  Opent een venster om een link naar 

een bestand in te voegen  
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  Herhaal uitnodiging  Verstuurt de uitnodiging voor een 

connectie nogmaals  

  Edit netwerk tekst  Opent een venster waarin de 

netwerktekst aangepast kan worden  

  

Verbreek connectie  Verbreekt de connectie met de klant.  

  Stuur E-mail  Verzendt een e-mail bericht om de 

klant mee te delen dat u een link 

naar zijn of haar website hebt 

toegevoegd  

  Stuur disconnect E-

mail  

Verzendt een e-mail bericht om de 

klant mee te delen dat u de link naar 

zijn of haar website hebt verwijderd  
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Hoofdstuk13: Beschikbare opties 

  

13.1 Modules  

Een module is een onderdeel met een bepaalde functie, bijvoorbeeld een zoekfunctie of een 

login mogelijkheid. U kunt maar één module per pagina gebruiken. Daarnaast overheerst de 

module de inhoud van de pagina. Een module wordt ingesteld via de OTYS back-office 

instellingen.   

 

13.1.1 STandaard modules  

Standaard Job search agents (Job Search Agents)  

Een Job search agent is een zoekopdracht voor alle vacatures in het systeem. Aan de hand 

van matchcriteria bepaalt de search agent of de vacature relevant is. De resultaten van deze 

zoekopdracht worden naar een e-mailadres verstuurd.  

De standaard versie van Job search agents zit in de back-office. U kunt een vacature 

versturen naar alle e-mailadressen met een matchende Search agent. Dit doet u per 

vacature. Kandidaten worden gemaild wanneer u dat wilt.   

 

N.B. Er is ook een geautomatiseerde versie van de Job search agent beschikbaar. Deze staat 

beschreven in § 13.1.3 (Betaalde modules).  

 

Kandidaat registratie (Inschrijven OTYS 4)  

Deze module geeft bezoekers van uw website de 

gelegenheid om hun gegevens toe te voegen aan 

uw database. Ze hoeven niet op een specifieke 

vacature te solliciteren.   

De gegevens die uw bezoekers kunnen toevoegen 

zijn afhankelijk van de vragenset die u heeft 

toegekend. Hierin kunnen de volgende 

onderdelen gebruikt worden:  

 Persoonlijke gegevens van de kandidaat;  

 werkervaring van de kandidaat;  

 opleiding van de kandidaat;  

 computervaardigheden, persoonlijke 

vaardigheden en taalvaardigheden.  

U kunt zelf geen onderdelen toevoegen.   

 

Belangrijke templates voor deze module: 

 Kandidaat – Inschrijven 1  
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 Kandidaat – Inschrijven 1a  

 Kandidaat – Inschrijven bedankt  

 Email – K – Bevestiging inschrijven  

 Email – K – Bevestiging sollicitatie  

    

Kandidaten login (Inloggen Kandidaat)  

Deze module zorgt ervoor dat bezoekers die 

geregistreerd staan of gesolliciteerd hebben, in 

kunnen loggen op uw website. Zij kunnen daar hun 

gegevens aanpassen. De gegevens die zij aan kunnen 

passen zijn gedefinieerd in de vragenset ‘Mijn Profiel’. 

Als de kandidaat zijn of haar wachtwoord vergeet, kan 

dit opnieuw toegestuurd worden.  

Belangrijke templates voor deze module:   

 Kandidaat – Inloggen  

 Email – K – Nieuw wachtwoord  

 

 

 

 

Vacaturelijst (Vacancies jobs list)  

Deze module toont een lijst met alle 

vacaturecategorieën en de vacatures die 

daarbij horen.   

Belangrijke templates voor deze module:   

 Email – K – Bevestiging sollicitatie  

 Vacature – Detail  

 Vacature – Lijst  
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Vacature categorielijst (Vacancies Categories List) 

Deze module toont een lijst met alle 

vacaturecategorieën die in het systeem staan. 

Wanneer u op een categorie klikt, wordt een lijst 

getoond met alle vacatures binnen die categorie.  

Belangrijke templates voor deze module:   

 Vacature – Detail  

 Vacature – Lijst  

 Vacature – Lijst Categorieën  

  

  

Vacature categoriefilter (Vacancies categories filter)  

Deze module toont een lijst met alleen de vacaturecategorieën die u via het CMS hebt 

toegevoegd.  

Belangrijke templates voor deze module:   

 Vacature – Detail  

 Vacature – Lijst  

  

Vacature zoeken (Vacancies search engine)  

Met deze module kan de bezoeker vacatures 

zoeken op basis van matchcriteria en trefwoorden. 

In OTYS instellingen bepaalt u de matchcriteria in 

de dropdownmenu’s.  

  

    

  

 
 
 
 
 
Klantenregistratie (Customer Register)  
Met de klantenregistratie-module kunnen klanten zichzelf 

registreren. U kunt dan in de back-office de klant 

accepteren. Zo kunt u zelf in de hand houden wie u toevoegt. 

De klant ontvangt vervolgens van u login-gegevens voor de 

website.  
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Klanten login (Customer login) 

Met de klanten login kunnen klanten inloggen op 

uw website. U kunt op deze manier uw website 

inrichten als een jobboard, zodat klanten hun 

eigen vacatures kunnen plaatsen en in de gaten 

houden. U kunt ze ook de mogelijkheid geven om 

zelf tussen uw kandidaten te zoeken.  

 

 

 

 

Nieuws Publisher (News publisher)  

Berichten die u in de Nieuwsmanager maakt, kunt u met Nieuws publisher publiceren op uw 

website.   

Belangrijke templates voor deze module:   

 Nieuws – Artikelen Lijst  

     

 

Sitemap (SEO Sitemap) 

Deze module toont een gestructureerde lijst met 

alle pagina’s van de website. Dit helpt u een betere 

Google-indexering te krijgen. Daarnaast is het een 

gemakkelijke manier om informatie op de website 

vindbaar te maken.  
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RSS (SEO RSS Feed Generator)  

Met de RSS-module kunt u een RSS-feed aanmaken. 

Ontvangers kunnen matchcriteria ingeven voor de feed. 

De RSS-module staat beschreven in § 12.4.9 (RSS).  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interne referentie (Internal Reference)  

Een interne referentie geeft u de mogelijkheid om een pagina meerdere keren te gebruiken. 

Dit kan erg handig zijn wanneer u meerdere hoofdlinkblokken heeft. U kunt dan bijvoorbeeld 

een bepaalde pagina in alle hoofdlinkblokken gebruiken. Wanneer u de pagina aanpast, 

worden deze wijzigingen overal waar u de pagina gebruikt doorgevoerd. U kunt de ‘kopieën’ 

niet aanpassen.  

 

13.1.2 Modules op aanvraag 

FAQ (Frequently Asked Questions)   

Deze module is op aanvraag beschikbaar en 

geeft de mogelijkheid om een database aan te 

leggen met veelgestelde vragen.   
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13.1.3 Betaalde modules  

Job search agents  Het systeem stuurt dan 

automatisch op het invulde tijdstip. 

Een Job search agent is een zoekopdracht voor 

alle vacatures in het systeem. Aan de hand van 

matchcriteria bepaalt de search agent of de 

vacature relevant is. De resultaten van deze 

zoekopdracht worden naar een emailadres 

verstuurd.  

Met de automatische module kunnen kandidaten, 

op een door henzelf bepaald moment, een e-mail 

ontvangen van alle vacatures met overeenkomstige matchcriteria.  

    

  

Evenementen management (Events)  

Met deze module kunt u een lijst met 

evenementen maken, waarop bezoekers zich 

kunnen inschrijven. Zij ontvangen dan 

updates en mededelingen via e-mail.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature zoeken met Google Maps 

Deze module toont uw vacatures in een kaart.  

Dit is mogelijk door een koppeling met Google 

Maps. Om deze module goed te laten 

functioneren, moet u de adresgegevens in de 

Vacature manager goed controleren.   
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13.2 Hooks  

Een hook lijkt op een module, maar heeft meestal een simpelere functionaliteit. Hooks 

kunnen ook gebruikt worden in binnensjablonen. Een pagina kan meerdere hooks hebben.  

In principe kunt u hooks niet zelf toevoegen, ze worden tegen meerprijs ingebouwd. U kunt 

ze wel zelf onderhouden. Hooks die standaard meegeleverd zijn en door uzelf ingesteld 

kunnen worden, staan beschreven in § 12.4.10 (Hooks).  

 

13.2.1 Knoppen  

RSS-hook  

Knop om de RSS-pagina te openen. RSS staat dan niet in het menu; gebruikers worden 

doorverwezen. Qua functionaliteit is er geen verschil met de RSS-module.  

   
 

Printknop   

Knop om de inhoud van de pagina te printen. Deze hook kunt u zelf toevoegen. Hoe u dat kunt 

doen staat beschreven in § 12.4.10 (Hooks).  

 

Mail-a-friend knop  

Knop om de pagina naar een vriend te e-mailen. 

Deze hook kunt u zelf toevoegen. Hoe u dat kunt 

doen staat beschreven in § 12.4.10 (Hooks).  

 

13.2.2 Aannmelden en zoeken  

Job search hook  

Een Job search hook biedt de mogelijkheid om 

naar vacatures te zoeken. De resultaten van deze 

zoekopdracht worden getoond.  

  

  

  

 

 

 

 

 

Agents hook  

Aanmeldveld voor Job search agents. De bezoeker kan 

zich inschrijven met zijn of haar e-mailadres en een Job 

search agent aanmaken.  
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News subscription hook  

Aanmeldveld voor vacature-nieuwsbrief. De bezoeker kan 

zijn of haar e-mailadres invoeren om nieuwsbrieven 

toegestuurd te krijgen.  

  

  

Web user hook  

Login venster. Webusers voeren hun logingegevens in en 

krijgen toegang tot uw website.  

Belangrijke templates voor deze hook:   

 Webuser – Aangemeld shortlist  

 Webuser – Aanmelden shortlist  

  

  

  

  

Smart search hook  

Zoekvenster met extra opties. Bezoekers kunnen een 

trefwoord invoeren om te zoeken op uw website. Zij 

kunnen specifieke zoekacties uitvoeren.  

  

  

Smart search simple hook  

Zoekvenster. Bezoekers kunnen een trefwoord 

invoeren om te zoeken op uw website.   

  

13.2.3 Lijsten  

Jobs shortlist  

Toont een vacature-shortlist. U kunt dit bijvoorbeeld 

gebruiken voor nieuwe vacatures. De lijst kan 

functienaam, regio, locatie en opdrachtgever tonen.  

Belangrijke templates voor deze hook:   

 Vacature – Verkorte lijst  
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News shortlist  

Toont een shortlist met nieuwsartikelen. U kunt 

dit bijvoorbeeld gebruiken voor recente 

nieuwsartikelen.  

  

Belangrijke templates voor deze hook:   

 Nieuws - Shortlist  

  

  

 

Job Category Hook  

Lijst met de vacaturecategorieën in het systeem.  

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13.2.4 Overig  

Totaal vacatures  

Vermelding van het aantal vacatures dat op de website staat. Hoe u dit kunt toevoegen staat 

beschreven in § 12.4.10 (Hooks).  

   
 

Toon statistieken  

Vermeldt de statistieken van uw website. Hoe u Hoe u dit kunt toevoegen staat beschreven in 

§ 12.4.10 (Hooks).  
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Knop title  

Normaal gesproken staat de titel van de pagina altijd bovenaan. Met deze knop kunt u de titel 

ook op andere plaatsen tonen.  

     

13.3 Templates  

13.3.1 E-mail  

E-mail – K – Bevestiging inschrijven  

Bevestigingsbericht dat naar kandidaten wordt verstuurd nadat zij zich hebben ingeschreven 

op de website. U kunt de inhoud van dit template aanpassen.  

 

E-mail – K – Bevestiging sollicitatie  

Bevestigingsbericht dat naar kandidaten wordt verstuurd nadat zij hebben gesolliciteerd. U 

kunt de inhoud van dit template aanpassen.  

 

E-mail – K – Nieuw wachtwoord  

Bevestigingsbericht dat naar kandidaten wordt verstuurd wanneer zij een nieuw wachtwoord 

hebben aangevraagd. U kunt de inhoud van dit template aanpassen.  

 

13.3.2 Verkorte inschrijving  

Candidates_Enroll_announcement  

Wanneer kandidaten zich inschrijven via de verkorte procedure, ontvangen zij dit bericht. Het 

bericht bevat een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de kandidaat kan inloggen  

 

Candidates_Enroll_Mail  

Wanneer kandidaten zich inschrijven via de verkorte procedure, ontvangen zij dit bericht. Het 

bericht beval een hyperlink waarop kandidaten kunnen klikken. Zij kunnen zo hun gegevens 

aanpassen.  

 

Candidates_Enroll_Mail_nopwd  

Wanneer kandidaten zich inschrijven via de verkorte procedure, ontvangen zij dit bericht. Het 

bericht bevat een gebruikersnaam. Eventueel kunt u later ook een wachtwoord verstrekken.  

 

N.B. Deze templates staan in de Template Manager. Hoe u die opent, staat beschreven in 

§Fout! erwijzingsbron niet gevonden.  

 

13.3.3 Kandidaat  

Kandidaat – Inloggen  

Inlogpagina voor kandidaten. U kunt de inhoud van dit template aanpassen.  
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Kandidaat – Inschrijven 1  

Inschrijfpagina voor kandidaten. U kunt de inhoud van dit template aanpassen.  

 

Kandidaat – Inschrijven 1a  

Inschrijfpagina voor kandidaten. Deze pagina verschijnt wanneer de eerste keer aanmelden 

een emailadres ingevoerd is dat al in het systeem staat. U kunt de inhoud van dit template 

aanpassen.  

  

Kandidaat – Inschrijven bedankt  

Bedankbericht dat aan kandidaten wordt getoond nadat zij zich hebben ingeschreven op de 

website. U kunt de inhoud van dit template aanpassen.  

 

13.3.4 Nieuws  

Nieuws – Shortlist  

Toont de onderdelen van de nieuws-shortlist. U kunt de inhoud van dit template aanpassen. 

Onder ‘List section’ kunt u een aantal andere instellingen aanpassen.  

 

Nieuws – Artikelen Lijst  

Toont de onderdelen van het overzicht van alle nieuwsartikelen. U kunt de inhoud van dit 

template aanpassen.  

 

13.3.5 Vacature  

Vacature – Detail  

Toont de onderdelen van het vacaturedetail overzicht. U kunt de inhoud van dit template 

aanpassen. Onder ‘Detail section’ kunt u een aantal andere instellingen aanpassen 

(bijvoorbeeld welke gegevens u bij de vacature wilt tonen).  

 

Vacature – Lijst  

Toont de onderdelen van de vacaturelijst. U kunt de inhoud van dit template aanpassen.  

 

Vacature – Verkorte lijst  

Toont de onderdelen van de verkorte vacaturelijst. U kunt de inhoud van dit template 

aanpassen. Onder ‘List section’ kunt u een aantal andere instellingen aanpassen 

(bijvoorbeeld het aantal vacatures in de verkorte lijst).  

 

13.3.6 Webusers  

Webusers – Aangemeld Shortlist  

Toont een welkomstboodschap nadat een bezoeker ingelogd heeft. U kunt de inhoud van dit 

template aanpassen.  
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Webusers – Aanmelden Shortlist  

Toont het inlogscherm. U kunt de inhoud van dit template aanpassen.  
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Hoofdstuk14: Vragensets  

Vragensets zijn formulieren die een kandidaat op uw website moet invullen als reactie op 

een vacature of bij een open inschrijving. U kunt zelf de inhoud en volgorde van de vragenset 

bepalen. Deze kan dan ook verschillen per vacature. De vragensets die worden aangemaakt 

in de Vacature Manager worden als sollicitatieformulier aan de vacature gekoppeld.   

 

14.1 Functie van vragensets  

Er zijn 4 verschillende doelen voor de vragenset te onderscheiden:   

 Open sollicitaties;  

 Mijn gegevensset;  

 Basisset (om te kopiëren);   

 Relaties;  

Er bestaat een mogelijkheid om voor elk van deze doelen een andere vragenset toe te 

kennen. De vragenset kan over verschillende pagina’s verdeeld worden.  

 

Open sollicitatie  

Er is sprake van een open sollicitatie wanneer een kandidaat zich bij uw bureau inschrijft, 

maar niet op een specifieke vacature reageert. Voor een goed overzicht van de competenties 

van deze kandidaat kunt u een uitgebreide vragenset maken. Voor het opmaken van deze 

vragenset kunt u matchcriteria uit uw systeem opnemen.   

 

Mijn gegevensset  

U kunt een kandidaat specifieke informatie laten aanpassen wanneer deze ingelogd is op u 

website. U kunt voor deze functie een aparte vragenlijst aanmaken.   

 

Basisgegevenset  

In het systeem is een basis vragenset opgenomen. Bij het aanmaken van een nieuwe 

vragenset kunt u aangeven of u alle vragen uit de basisset wilt kopiëren.  

 

Relaties  

Door bij het aanmaken van een nieuwe vragenset ‘relaties’ aan te vinken wordt deze relatie 

automatische aan de betreffende vacature gekoppeld.    

    

14.2 Vragensets binnen vacature manager  

Vragensets aanmaken   

 Klik op  in de toolbar;  

 dubbelklik op een willekeurige vacature;  

 klik op  ;  
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 klik op ‘Nieuwe vragenset’ (programma vraagt of u de vragen uit de basisset wilt overnemen);   

 klik ‘Annuleren’ voor het geheel opnieuw beginnen;  

 klik ‘Ok’ voor het starten met de vragen uit de basisset;  

 
   

 vul in het veld ‘Referentie’ de naam van de nieuwe vragenset in;  

 vul in het veld ‘Titel’ de titel van de pagina op uw website in;  

 vul in het veld ‘Intro’ de uitleg die u de kandidaat wilt geven over de inschrijfprocedure;   

 klik op ‘Opslaan’.  

Pagina’s toevoegen  

Wanneer u met een lege vragenset wilt beginnen moet u eerst pagina’s toevoegen. 

 Klik op  in de toolbar 

 Dubbelklik op een willekeurige vacature 

 Klik op  

 Klik op  in het venster ‘wijzigen vragenset’ 

 Klik op ‘Nieuwe pagina’ 
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 vul 

de velden in dit venster in;  

 klik op ‘Opslaan’.  

Bij het toevoegen van pagina’s wordt er een dropdownmenu zichtbaar. Bij het aanmaken van 

een nieuwe vragenset kunt u in dit menu selecteren op welke pagina’s de vragen geplaatst 

moeten worden.  

 

Let op: geef precies aan welke vraag u op welke pagina wilt en controleer of er geen lege 

pagina’s zijn. Lege pagina’s zorgen ervoor dat de sollicitatie niet kan worden afgerond.    
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Vragen toevoegen   

 
   

 klik op ‘Nieuwe vraag’;  

 vul in het veld ‘Referentie’ de referentie in;  

 selecteer in het dropdownmenu ‘Soort’ de gewenste optie;  

 selecteer in het dropdownmenu ‘Pagina’ de gewenste optie (bij de keuze ‘naast’ worden de 

vraag en het antwoord naast elkaar weergegeven);  

 selecteer in het dropdownmenu ‘Plaatsing’ de gewenste optie (bij de keuze ‘naast’ worden de 

vraag en het antwoord naast elkaar weergegeven);  

 vul in het veld ‘Stel hier u vraag’ hetzelfde in als bij ‘Referentie’ is ingevuld;  

 vul in het veld ‘Uitleg’ de gewenste uitleg in;  

 klik op ‘Opslaan’;  

 vink de gewenste optie aan bij ‘Gebruik deze set voor’;  

 
 klik op ‘Pagina’s’;  

 vul de gegevens in; 
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 klik op ‘Opslaan’.  

N.B.: Bij ‘gebruik deze set voor’ kunt u aanvinken voor welk(e) doel(en) u de vragenset wilt 

gebruiken Na het aanmaken van de vragenset moet u de logische volgorde controleren. Als 

de volgorde niet correct is kunt u door middel van de pijltjes in de vragenlijst de volgorde 

veranderen.  

 

Validatie toevoegen  

Wanneer u wilt dat er bij het invullen van een vraag een fout controle gedaan wordt kunt u dit 

aangeven in het venster ‘Validatie’. 

 Klik op  in de toolbar 

 Dubbelklik op relatie 

 Klik op  

 Dubbelklik op een willekeurige vraag in de vragenlijst  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vink de gewenste optie aan  

 klik op ‘Opslaan’.  

  

Vragensets aanpassen   

 Klik op  in de toolbar;  
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 dubbelklik op de relatie;  

 klik op  ;  

 dubbelklik op een vraag in de vragenlijst;  

 pas de gegevens aan; 

 klik op ‘Bewaren’.  

Vragenset toekennen aan de vacature  

Dubbelklik op de vacature;  

 klik op  ;  

 dubbelklik op de vragenset die u wilt toekennen;  

 klik op ‘Toekennen’;  

 klik op ‘OK’. Let op: Het toekennen van een vragenset is noodzakelijk wanneer u een vacature 

wilt publiceren.  
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Hoofdstuk15: Multisite 

 

Multisite is een optie die u naast uw standaardinstallatie kunt aanvragen waardoor u een 

compleet nieuwe website in dezelfde standaardinstallatie krijgt. Met multisite kunt u 

verschillende websites koppelen. Ook kunt u kiezen voor een treffende en onderscheidende 

domeinnaam, die u koppelt aan uw klant. Vanuit de Content Manager (CMS) kunt u meerdere 

websites beheren. U hoeft dus niet voor elke website een content management systeem te 

hebben.  

Wanneer u verschillende diensten (zoals detachering, werving en selectie of geografische 

segmentatie) gescheiden wilt aanbieden, is multisite een goede optie. Kandidaten en 

sollicitaties komen gescheiden binnen, waardoor u gemakkelijker het overzicht behoudt. 

Daarnaast heeft multisite een positief effect op uw Google- indexering.   

U kunt via multisite verschillende websites met een geheel eigen identiteit aan uw backoffice 

koppelen waarmee u online kunt werven, nieuwsbrieven versturen en e-mail verkeer kunt 

beheren. U kunt kandidaten, maar ook opdrachtgevers gericht aanpassen en zo 

verschillende doelgroepen aan u binden.  

Een OTYS multisite-systeem kan ook meerdere e-mail templates, printsjablonen en 

nieuwsbriefsjablonen bevatten. Ook in de backoffice en instellingen kunt u bepalen welke 

website actief is.   

 

15.1 Kandidaat manager  

Kandidaten zoeken op website   

 Klik op   in de toolbar;  

 selecteer de gewenste website in het dropdownmenu ‘Website’ in de zoekbalk.  

Bepalen op welke sites de kandidaat gepubliceerd wordt 

 Klik op   in de toolbar;  

 dubbelklik op de gewenste kandidaat;  

 dubbelklik op de NAW-gegevens (basisgegevens) van de kandidaat;  

 selecteer het tabblad ‘Show on sites’;  

 vink de gewenste website(s) aan.  

N.B. Met de optie multisite is het ook mogelijk om kandidaten en relaties naar vacatures te 

laten zoeken. U kunt zelf, per website, matchcriteria aangeven waarop gezocht kan worden.   

    

15.2 Instellingen 

Bepalen op welke sites de criteriagroep zichtbaar gepubliceerd wordt  
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 Klik op  ;  

 dubbelklik op de criteriagroep in het linker deelvenster;  

 vink rechtsboven de plaats(en) (Vragenformulier, Vacatures (GM), Kandidaten, Agents) aan 

waar de groep gebruikt mag worden 

 klik op  achter de geselecteerde plaats(en) om de sites te selecteren waarvoor deze 

instelling geldt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klik op de gewenste websites om deze te verplaatsen (de websites in het rechter deelvenster 

zijn geselecteerd)  

 Klik op ‘Invoegen’ 

 Klik op ‘Bewaren;  

15.3 CMS  

Wisselen tussen websites  

 Klik op   in de toolbar;  

 selecteer de gewenste website in het dropdownmenu ‘Website’ in de sitemap.  

    

15.4  Nieuwsmanager 

Website(s) selecteren voor (shortlist)publicatie  

 Klik op   in de toolbar;  

 dubbelklik op de betreffende nieuwsbrief;  
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 vink ‘Website Publicatie’ en/of ‘Shortlist Publicatie’ aan;  

 klik op ‘Websites’;  

 dubbelklik in het linkerdeelscherm op websites waarop u wilt publiceren of klik op ‘Select all’ 

om de nieuwsbrief op al uw sites te publiceren; 

 klik op ‘Sluiten’;  

 klik op ‘Bewaren’.  
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Hoofdstuk16: Multilingual  

Multilingual stelt u in staat om uw website in meerdere talen weer te geven. Deze module is 

gericht op de klanten die over de grens willen werven. OTYS biedt (op aanvraag) aan klanten 

een meertalig pakket van 5 talen, te weten: Nederlands, Engels, Frans, Duits en Tsjechisch. 

Hiermee kunt u uw content, inschrijfformulieren, mailings en vacatures in verschillende 

talen publiceren.   

Zo kunt u vertalingen maken van de content van uw website, zodat deze in meerdere talen 

beschikbaar is. Er zijn dan verschillende websites die ook verschillend opgemaakt kunnen 

worden. De bezoeker kan een taal selecteren door op een vlag te klikken. Ook in de back-

office en instellingen kunt u bepalen welke taal actief is.  

  

De mogelijkheid om de taal aan te passen wordt binnen OTYS op verschillende plaatsen 

geboden, te weten:  

 

Vacature Manager  

 Procedure overzicht  

 Nieuwe vacature  

Content Manager  

Nieuws manager  

 Nieuwsmailing  

 Mailgroepen  

Instellingen  

 Match: matchcriteria en vacature categorie  

 Indelingen   

 Templates  

 Financieel  

16.1 Gebruik multilingual  

Het is mogelijk om de taal in een module en op de website/in de nieuwsbrief aan te passen. 

Verder heeft u de mogelijkheid om talen toe te voegen.   

 

16.1.1 Backoffice  

Taal module aanpassen  

 Klik op gewenste module;  

 klik op  .  

    

Taal account aanpassen  
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Gebruikers kunnen in hun eigen account de taal als volgt aanpassen:  

 Klik op  in de toolbar’;  

 selecteer het tabblad ‘Gebruikers’;  

 dubbelklik op gebruiker;  

 selecteer in het dropdownmenu ‘Gui Language’ de gewenste taal;  

 klik op ‘Bewaren’;  

 druk op ‘F5’ om het te activeren.  

Tekst per tekstveld in een andere taal maken  

De tekstvelden voor vacatures en kandidaten kunnen per taal aangepast worden.  

 Klik op   in de toolbar;  

 selecteer het tabblad ‘Indelingen’;  

 klik achter ‘Verander taal’ op de vlag van de gewenste taal;  

 dubbelklik op het tekstveld;  

 vertaal het tekstveld;  

 klik op ‘Bewaren’.  

16.1.2 CMS Enm/of nieuwsmanager  

Taal website/nieuwsbrief aanpassen  

 klik op   of  in de toolbar.  

 klik op een nieuwsbrief/pagina;  

 klik op  ;  

 pas de titel en andere gegevens aan in de gewenste taal;  

 klik op ‘Bewaren’.  

Alle afbeeldingen kopiëren naar andere taal  

U kunt in één keer alle afbeeldingen vanuit de website/nieuwsbrief in de ene taal, naar de 

website/nieuwsbrief in de andere taal kopiëren.  

 Klik op ‘Kopieer afbeeldingen’;  

 vink de talen waarnaar u de afbeeldingen wilt kopiëren aan;  

 selecteer ‘Bewaar bestaande afbeeldingen’ of ‘Overschrijf bestaande afbeeldingen’;  

 klik op ‘Proces starten’.  

    

Talen toevoegen  

 Klik op  

 klik op ;  

 vink de gewenste taal aan;  

 klik op ‘Voeg toe’;  

 klik op ‘Bewaren’.  
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Content website in andere taal beschikbaar maken  

U kunt een vertaling maken van de content van uw website, zodat deze in meerdere talen 

beschikbaar is. Er is dan sprake van verschillende websites die u volledig verschillend op 

kunt maken. De bezoeker kan een taal selecteren door op een vlag te klikken.  

 

 Klik in de sitemap op de pagina waarvoor u een vertaling wilt maken;  

 klik op ‘Wijzigen;  

 klik in het schermvoorbeeld op    bij de betreffende tekst;  

 klik op ‘Translate’;  

 klik in het onderste deelvenster achter ‘Vertalen naar’ op de vlag van de taal waarnaar u wilt 

vertalen;  

 vertaal de tekst;  

 klik op ‘Vertaal’.  

Nieuwsbrief in verschillende talen maken  

Elke beschikbare taal heeft een eigen overzichtsvenster. In het startvenster kunt u op de 

gewenste taal klikken (in de ‘Language bar’). Wanneer u vanuit het overzichtsvenster 

‘Engels’ een nieuwsbrief maakt, zal deze in dat overzichtsvenster toegevoegd worden.  

 

Nieuwsbrieven per taal als gereed markeren  

Wanneer u dezelfde nieuwsbrief in verschillende talen wilt versturen, kan het handig zijn de 

versies die u wilt versturen te markeren.   

 Klik op de gewenste taal;  

 dubbelklik op de gewenste nieuwsbrief;  

 vink ‘Klaar voor versturen in deze taal’ aan;  

 klik op ‘Bewaren’.  
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Hoofdstuk 17: Uitbreiding OTYS 

In deze handleiding worden alleen de modules besproken die standaard meegeleverd 

worden. Er is nog veel meer mogelijk. Hieronder vindt u een beknopt overzicht. Raadpleeg 

uw accountmanager voor verdere toelichting.  

 

17.1 Beschikbare modules backoffice  

Naast de standaardmodules, zijn een aantal extra modules beschikbaar. Sommige daarvan 

kunnen gratis worden aangezet, voor anderen moet u betalen.   

Daarnaast zijn er aan het gebruik van sommige modules voorwaarden verbonden. Soms 

moet u key user zijn, in andere gevallen is het volgen van een workshop vereist. Voor deze 

workshops moet u betalen; de module zelf is gratis.  

 

17.1.1 Gratis modules  

Algemeen  

  

 

Projectmanager  Taken aanmaken voor uzelf en anderen  

  

CMS  Content van uw website beheren  

  

Search Agents  Versturen van Search agents  

  

Journaal  Schriftelijk overleg voeren  

 

Key user  

  

 

Nieuwsmanager  Nieuwsbrieven versturen  

  

Instellingen  OTYS instellingen aanpassen  

  

Support  Openstaande support tickets bekijken  

  

FAQ manager  FAQ van uw website beheren   

 

Workshop  
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SEO Optimizer  Vindbaarheid van uw website optimaliseren   

  

Workflow Director  Processen optimaliseren  

  
Document manager  

Standaarddocumenten genereren gekoppeld 

aan workflow  

 

17.1.2 Betaalde modules  

  

 

Evenementen  Organisatie van evenementen regelen  

 

17.1.3  Q-Search 

 

Q-search netwerkboek  Module voor leden van het Q-search netwerk  

   

17.2  Webuitbreidingen  

17.2.1 Gratis webuitbreidingen  

Nieuwsmanager  

Nieuwsbrieven die u in de Nieuwsmanager maakt, kunt u met deze module op uw website 

publiceren. Zo kunt u uw kandidaten en relaties altijd op de hoogte houden van de laatste 

ontwikkelingen.  

 

17.2.2 Betaalde webuitbreidingen  

Google Maps  

De vacatureportal is uit te breiden met Google Maps. Dit geeft u de mogelijkheid om uw 

vacatures in een kaart te publiceren.  

Vacatures in lijstjes vervelen snel, en geven niet altijd de mogelijkheid specifiek op regio te 

zoeken. Wanneer u uw vacatures in een kaart publiceert, zal de kandidaat meer vacatures 

bekijken, en kan hij/zij meteen zien wat het aanbod in de omgeving is.  

 

Automatische search agents  

De kandidatenportal is uit te breiden met automatische search agents. Wanneer u deze 

module aanzet, kunnen mensen die uw site bezoeken daar aangeven in welke vacatures zij 

geïnteresseerd zijn. Wanneer u dergelijke vacatures plaatst, worden deze naar hen gemaild.   

 

Eventmanager  
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Deze module geeft u de mogelijkheid een deel van de organisatie van een evenement via de 

website te laten verlopen. U kunt bijvoorbeeld het programma publiceren en mensen de 

gelegenheid geven zich online aan te melden.  

 


