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Versiemanagement 

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende versies van dit document. 

Versie Datum Auteur Omschrijving 

2.0 31-07-2013 OTYS Academy 
Bestaande handleiding geplaatst in nieuwe format 

(inclusief versiebeheer). 
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Hoofdstuk 1: Over deze instructie  

1.1 Doel  

Wij hebben voor u de nieuwe module ‘Inschrijving en open sollicitatie’ geïmplementeerd. 

Hierdoor wijzigen een aantal zaken in de inrichting van het solliciteren en inschrijven voor 

kandidaten.Bovendien heeft u een aantal nieuwe opties tot uw beschikking.  

 Houd er rekening mee dat niet in iedere situatie alle opties wenselijk en/of mogelijk 

zijn. Implementatie gaat altijd in overleg met OTYS.  

1.2 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;  

 de modules op uw site zetten.  

 

1.3 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. 
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Hoofdstuk 2: Nieuwe opties 

Met de nieuwe registratie-module heeft u ook een aantal nieuwe opties tot uw beschikking. 

Deze staan hieronder beschreven. Houd er rekening mee dat in uw situatie factoren mee 

kunnen spelen waardoor bepaalde opties niet wenselijk of mogelijk zijn. Implementatie is 

altijd in overleg met OTYS. 

 Versnelde inschrijfprocedure. In de nieuwe registratiemodule is het mogelijk dat een 

kandidaat niet meer eerst de vraag om een gebruikersnaam en wachtwoord krijgt, 

maar direct de inschrijf pagina ziet. Het ‘inloggen’ en ‘wachtwoord vergeten’ zijn 

vervangen door links bovenaan de inschrijfpagina. Voorbeeld:  

 

 Textkernel op de website. Waar u voorheen zelf de keuze moest maken om het CV van 

de kandidaat te extraheren, kan dit nu onderdeel van het sollicitatieproces op de 

website worden. Uw kandidaat solliciteert: Textkernel vult automatisch de velden in 

de vragenset. Dan kan de kandidaat zijn gegevens nog controleren.  

 

 

 

 Volledige doorvoer naar de backoffice. Bovenstaande functionaliteit is uit te breiden 

met een volledige doorvoer van alle gegevens van het CV van de kandidaat. De 

kandidaat controleert alleen de gegevens die in de vragenset zijn opgenomen, echter 

alle CV gegevens worden automatisch opgeslagen in uw database vanuit het 

geëxtraheerde CV.  

 Bevestigings e-mail aan de kandidaat. Er zijn drie mogelijkheden: In de e-mail staat 

een automatisch gegenereerd wachtwoord, in de e-mail staat een link waarmee de 

kandidaat direct kan inloggen of er wordt geen bevestigings e-mail verstuurd. Keuze 

hiervoor in overleg met OTYS.  

 Zien wat u kandidaat aanpast (standaard). Wanneer de kandidaat zijn gegevens 

aanpast op uw website krijgt u hier een bevestiging van. In de bevestigings e-mail 

wordt ook getoond wélke informatie de kandidaat heeft aangepast.  

 Conversie metingen Lever uw Google Analytics conversiecodes aan om uw 

conversieratio te meten. Voor zowel open sollicitaties als gerichte sollicitaties. 

Hoeveel mensen bekijken deze vacature, en hoeveel solliciteren er specifiek? Dit kunt 

u vanuit Google Analytics voortaan meten. 
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 Hoofdstuk 3: Templates  

3 .1 Wijzigen nieuwe templates  

De templates van de nieuwe registratie module kunt u als volgt vinden:  

 Open uw OTYS Today en typ in de commandline het commando ‘utsman’  

 
Een lijst met templates verschijnt.  

 Selecteer bij Group ‘Applicants FO  

 
Hiermee filtert u op alle templates die met de nieuwe registratiemodule te maken hebben. 

 Dubbelklik op het template die u wilt aanpassen;  

 Als u over een meertalige site, of meerdere websites beschikt moet u eerst 

selecteren in welke taal en voor welke site u de e-mails wilt aanpassen. Denk ook 

aan de formele en informele schrijfstijl. U heeft beide opties tot uw beschikking, klik 

op bewaren na het kiezen van de formaliteit, dan wordt deze schrijfstijl gehanteerd.  
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 Klik op het vergrootglas achter de tekst die u wilt wijzigen.  

 
 Wijzig de tekst en klik op ‘Bewaren’ om de wijzigingen op te slaan. NB De tekst tussen de 

accolades wordt automatisch ingevuld. Dit moet u niet wijzigen;  

 Met de knoppen ‘Save & Back’ of ‘Save & ‘pick next’ slaat u de wijzigingen op en gaat 

u direct naar het vorige danwel volgende item binnen het template.  

 

 

 

 

 

3 . 2 Templates website (selecteer op type ‘frontend’  

Alleen de templates die van belang zijn worden genoemd.  

 Automatische document verwerking Deze pagina bevat alle meldingen die 

weergegeven kunnen worden wanneer u gebruik maakt van de Textkernel optie bij 

uw inschrijvingen.  

 CV Extractie Dit is het start scherm wat getoond word bij open sollicitaties wanneer u 

gebruik maakt van de Textkernel optie bij uw inschrijvingen.  

 Inschrijven Deze pagina bevat de titel en introductie tekst die getoond worden 

wanneer u gebruik maakt van de standaard open inschrijf functionaliteit (dus GEEN 

Textkernel op de website). Waar u de code {$questionSet} ziet staan zal uw vragenset 

getoond worden met de titel en teksten hiervan.  
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 Kandidaat login Dit is de hoofdpagina die uw kandidaat te zien krijgt wanneer deze 

gebruik maakt van de login module. De inschrijfoptie die u onderin het template ziet 

is ontwikkeld voor toekomstige functionaliteiten en wordt op dit moment niet 

gebruikt.  

 Persoonlijke pagina In dit template treft u de welkomst-tekst aan die uw kandidaat te 

zien krijgt wanneer deze inlogt op de website. Ook word hier het aantal vacatures 

vermeld waar uw kandidaat tot die tijd op gereageerd heeft.  

 Snel solliciteren Dit is het template wat wordt gebruikt als u gebruik maakt van een 

inschrijf-hook.  

 Sollicitaties Als een kandidaat opnieuw inlogt en klikt op ‘sollicitaties’ dan is dit de 

pagina die getoond wordt.  

 Solliciteren – Beginscherm Dit is de titel van de solliciteer pagina inclusief de links 

die bovenaan de pagina getoond worden (bij de versnelde inschrijfprocedure). Als u 

geen gebruik maakt van Textkernel op de website is de derde link onzichtbaar voor 

kandidaten. Waar u de code {$questionSet} ziet staan zal uw vragenset getoond 

worden met de titel en teksten hiervan.  

 Solliciteren – Hoofdscherm Als u GEEN gebruik maakt van de versnelde 

nschrijfprocedure, dan is dit de solliciteer pagina die getoond wordt.  

 Solliciteren - Login & solliciteer Deze pagina wordt getoond zodra een kandidaat klikt 

op de link: ‘ik heb al eens gesolliciteerd en wil inloggen’. Dit template wordt alleen 

gebruikt als u gebruik maakt van de versnelde inschrijfprocedure.  

 Solliciteren met automatische CV verwerking Deze pagina wordt getoond zodra een 

kandidaat klikt op de link: ‘gebruik mijn CV om het formulier in te vullen’. Dit 

template wordt alleen gebruikt als u gebruik maakt van de versnelde 

inschrijfprocedure.  

 Systeem boodschappen Dit zijn de diverse systeemboodschappen die op verschillende 

plaatsen op de website gebruikt worden.  

 thankYou.html Dit is de ‘bedankt’ pagina, die de kandidaat ziet na inschrijven of 

solliciteren.  

 Verander login gegevens Als een kandidaat opnieuw inlogt en klikt op ‘login-

gegevens’, dan wordt deze pagina getoond.  

 Verander mijn profiel De pagina waarop de ‘mijn gegevens’ vragenset wordt getoond 

als een kandidaat opnieuw inlogt. Waar u de code {$questionSet} ziet staan zal uw 

vragenset getoond worden met de titel en teksten hiervan.  

 Wachtwoord vergeten Als de kandidaat klikt op ‘wachtwoord vergeten’, dan wordt 

deze pagina getoond.  

3 . 3 Templates e-mail (selecteer op type e-mail)  

Hier vind u alle templates terug die als e-mail verstuurd worden, afhankelijk van bepaalde 

acties.  

 Bevestiging inschrijving naar consultant. Dit bericht ontvangt de algemene registratie 

administrator wanneer een nieuwe kandidaat zich registreert  
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 Bevestiging inschrijving naar kandidaat Dit bericht ontvangt de kandidaat als 

bevestiging wanneer deze zich heeft geregistreerd. Afhankelijk van uw keuze wordt 

er of een door OTYS gegenereerd wachtwoord verstuurd, of een link waarmee de 

kandidaat kan inloggen.  

 Bevestiging nieuw wachtwoord naar kandidaat Dit bericht ontvangt de kandidaat 

wanneer deze een nieuw wachtwoord heeft aangevraagd via de website of deze door u 

word verstuurd via de backoffice.  

 Bevestiging sollicitatie naar consultant Dit bericht wordt verstuurd naar het e-mail 

adres dat u geselecteerd heeft in uw vacature detail. Standaard is dit het e-mail 

adres van de consultant die de vacature heeft aangemaakt.  

 Bevestiging sollicitatie naar kandidaat Dit bericht ontvangt de kandidaat als 

bevestiging wanneer deze heeft gereageerd op een vacature.  

 Bevestiging wijziging profiel naar consultant Dit bericht ontvangt de consultant 

wanneer een kandidaat zijn persoonlijke gegevens heeft aangepast via de website.  

3 . 4 Templates overig (selecteer op fragment)  

 Mijn profiel – Menu  

Dit is de menubalk die een kandidaat te zien krijgt na inloggen.  

 

3 . 5 Overzicht functionaliteiten opties  
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Hoofdstuk 4: Vragensets  

De nieuwe inschrijfpagina ziet er anders uit dan de oude. U heeft in het verleden, in uw 

vragenset, pagina’s gedefinieerd met paginatitels en een introtekst. Door de veranderde lay-

out kan het zijn dat u dit wilt aanpassen.  

 

Hieronder een voorbeeld van de nieuwe registratie module op de website. In het rode kader 

staat de paginatitel en de introtekst die vanuit de vragenset komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast is het zo dat verplichte velden automatisch een * krijgen. Het kan zijn dat 

bepaalde vragen in uw vragenset op de website nu twee sterretjes hebben, waarvan 1 er in 

het verleden handmatig is bijgezet. Het is aan te raden dit na te kijken en aan te passen.  

 

Om dit aan te passen opent u de proceduremanager in OTYS. Klik een willekeurige vacature 

aan en klik op de knop vragen. Onder de  staat verdere uitleg. Zie ook pagina 115 van de 

Key-user handleiding. 


