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Versiemanagement 
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1. Over deze instructie 
Deze instructie is geschreven voor vacaturebankbeheerders, de zogenaamde ontvangers van 

vacatures.  

1.1 Over OTYS Multiposting Framework 

OTYS Multiposting Framework (OMF) is een functionaliteit die u in staat stelt om vacatures te 

‘ontvangen’ van andere OTYS gebruikers en deze op uw vacaturebank te plaatsen.   

 

Dit alles gebeurt op een zeer gebruiksvriendelijke wijze. Hierdoor bent u in staat om uw 

vacaturebank te vullen met content en bent u in staat uw klanten en het OTYS netwerk te 

voorzien van extra sollicitanten.  

 

De belangrijkste functionaliteiten van OMF zijn: 

 De ontvangen vacatures komen in uw database terecht en op uw website, maar zijn op beide 

plaatsen niet door u te wijzigen; 

 De ontvangen vacatures worden enkel op uw vacaturebank gepubliceerd zolang de verzender 

ze ook zelf heeft gepubliceerd; 

 Wanneer iemand solliciteert op een ontvangen vacature, wordt deze persoon doorgeleid naar 

de website van de verzender. Als vacature ontvanger krijgt u dus geen sollicitanten in uw 

systeem; 

 Wanneer de vacature gewijzigd wordt bij de verzender, wordt dit ook doorgevoerd op uw 

website (hier kan enkele minuten vertraging in zitten); 

 Wanneer een vacature doorgepost wordt ontvangt u direct het bedrijfsprofiel met het logo van 

de relatie.  

 

1.2 Doel 

Het doel van deze handleiding is om u te ondersteunen in het inrichten / aanpassen / 

gebruiken van het OMF.  

1.3 Voorbehoud 

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben wij ervoor gekozen om bij deze handleiding 

alle configuratie mogelijkheden van onze OMF functionaliteit uit te leggen. Het is echter 

mogelijk dat bepaalde functionaliteiten in combinatie met uw website, systeemconfiguratie 

of door andere oorzaken niet mogelijk is. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat iedere 

optie die in deze handleiding wordt besproken in uw situatie altijd mogelijk is. Hiervoor 

vragen wij uw begrip. 

1.4 Basiskennis 

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

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

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

 

 Gebruik van Windows; 
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 Basisgebruik OTYS; 

 Taken die in een van de beschikbare handleidingen (o.a. CMS-en Keyuser-

handleiding) staan. 

1.5 Commentaar 

Commentaar en reacties op deze instructie en OTYS zijn welkom. Deze kan u per e-mail 

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

Bij de activatie van de OMF functionaliteit selecteert OTYS voor u of u verzender of ontvanger 

bent. OTYS heeft ervoor gekozen dat elke OTYS klant standaard opgezet wordt als een 

verzender. Deze en onderstaande benoemde instellingen zijn instellingen die u zelf niet kunt 

aanpassen. Wel kunnen deze instellingen op een later moment op uw verzoek  aangepast 

worden door OTYS.  

2.1 Instellen dat u een ontvanger bent  

OTYS kan voor u instellen dat u een ‘ontvanger’ bent. Dit zorgt ervoor dat u vacatures kan 

ontvangen van andere OTYS gebruikers die door OTYS aangemerkt zijn als ‘Verzender’. 

NB: Het is mogelijk om tegelijkertijd een verzender en ontvanger te zijn.  

2.2 Instellen dat u een verzender bent 

OTYS kan u ook markeren als ‘verzender’. Dit stelt u in staat vacatures door te plaatsen naar 

door uzelf geselecteerde OTYS klanten (veelal vacaturebanken). Hier is een andere 

configuratiehandleiding van en de stappen hiervoor worden derhalve niet in dit document 

behandeld.  

2.3 Instellen dat iedereen op uw vacaturebank kan posten 

OTYS kan voor u instellen dat alle OTYS klanten (verzenders) direct de mogelijkheid hebben 

om op uw vacaturebank te posten. U hoeft dan geen selectie meer te maken van verzenders 

waar u graag vacatures van ontvangt, zoals beschreven in paragraaf 3.1.  

 

NB: U dient wel de matchcriteria aan te maken zoals beschreven in hoofdstuk 4.  

2.4 Instellen dat uw vacaturebank door elke OTYS klant geselecteerd kan worden 

Deze optie staat voor vacaturebanken standaard aan. Dit betekent dat u als ontvanger altijd 

geselecteerd staat bij de verzender. Hij of zij hoeft uw vacaturebank dan niet meer te 

selecteren in de Instellingen alvorens de gebruikers vacatures door kunnen posten.  

2.5 Instellen dat logo en bedrijfsinformatie van relatie meegestuurd worden 

Standaard is door OTYS voor de ontvanger ingesteld dat bij de ontvangen vacature de 

bedrijfsinformatie en het logo meegestuurd en getoond worden. OTYS kan dit desgewenst 

voor u uitschakelen.  

2.6 Instellen dat informatie en logo van opdrachtgever meegestuurd worden ipv relatie 

Standaard wordt het bedrijfsprofiel van de relatie die de vacature doorpost doorgestuurd met 

logo. Er bestaat echter ook een mogelijkheid hier niet voor te kiezen, maar direct het 

bedrijfsprofiel van de opdrachtgever door te sturen. Dit kan OTYS voor u instellen en dit 

werkt dan voor alle relaties.  
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2.7 Instellen dat de categorie getoond wordt 

OTYS kan voor u instellen dat bij de vacature behalve de criteria, ook de categorie van de 

vacature uitgevraagd wordt aan de verzender.  

 

De bovengenoemde instellingen zijn door een OTYS consultant of de OTYS supportdesk voor 

u te wijzigen. U kunt hiervoor contact opnemen met OTYS of via een supportticket een 

aanvraag doen.  
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3. Selecteren wie vacatures mag verzenden 
 

Om OMF te activeren is het belangrijk zelf de juiste instellingen te configureren.  

In het komende hoofdstuk laten wij u zien hoe u dit doet. 

 

3.1 Tabblad OTYS Multiposting Network 

Wanneer u bent aangemerkt als ‘ontvanger’ vindt u in uw module Instellingen een nieuw 

tabblad genaamd ‘OMF Leveranciers’.  

 

 
 

Hier ziet u links alle OTYS klanten die door OTYS aangemerkt zijn als ‘Verzender’. Zij kunnen 

pas op uw vacaturebank posten wanneer u ze zelf hiertoe selecteert.  

 

NB: Indien u al deze bedrijven automatisch wilt machtigen, kunt u OTYS vragen dit voor u in 

te stellen. Zie paragraaf 2.3. 

 

3.2 Een OTYS klant accepteren als ‘Verzender’ 

Pas wanneer u een OTYS klant zelf heeft geselecteerd, kan deze vacatures naar u 

doorzetten. U houdt dus ten alle tijden de regie over wie er post op uw vacaturebank. 

 

 Selecteer een klant door te dubbelklikken op de klantnaam; 

 De naam verschijnt in het linker venster onder ‘Geselecteerde leveranciers’; 

 Deze leverancier kan nu uw vacaturebank selecteren om vacatures naartoe door te posten.  

 

De ontvanger moet dus de verzender machtigen alvorens er vacatures doorgezet worden. 

Heeft u deze handeling niet gedaan, worden de vacatures van verzenders geweigerd.  
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4. Matchcriteria configuratie 
 

In dit hoofdstuk laten wij u zien hoe u de matchcriteria kan configureren, zodat de vacatures 

die naar u doorgeplaatst worden op de juiste plek op uw website terecht komen en daar 

vindbaar zijn.  

4.1 Matchcriteria 

Wanneer een OTYS klant een vacature naar uw website doorplaatst, moet deze natuurlijk wel 

de juiste matchcriteria bevatten om in de correcte lijst op uw website te staan en vindbaar te 

zijn door bezoekers. Omdat OTYS gebruikers verschillende matchcriteria ingericht kunnen 

hebben binnen hun systeem, hebben we ervoor gekozen de verzender zelf handmatig aan te 

laten maken welke criteria van uw vacaturebank hij wil selecteren. U heeft als ontvanger zelf 

de keuze welke matchcriteria u aan uw verzender vraagt.  

 

 Ga naar uw Instellingen module; 

 Open het tabblad ‘Matching’; 

 Dubbelklik op een matchcriteria; 

 Klik op de knop ‘Opties’; 

 Het volgende scherm verschijnt: 

 

 
Onderaan vindt u de optie ‘OMF Ontvangers’. Wanneer u dit aanvinkt, wordt de verzender 

gevraagd om deze criteria te selecteren alvorens de vacature door te posten.  

 

 Vink de checkbox bij ‘OMF Ontvangers’ aan; 

 Herhaal deze stappen voor alle matchcriteria die u uit wil vragen. 

 

 

 


