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Versiemanagement 
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Hoofdstuk 1: Over deze handleiding 

1.1 Doel van deze handleiding 

Deze handleiding helpt u met het gebruik van de OTYS Offerte Manager. Deze module stelt u 

in staat om de producten die uw organisatie aanbiedt te offreren, voor te stellen en te laten 

akkorderen zodat deze orders ook op gestructureerde wijze uw interne organisatie kunnen 

doorlopen.  

 

In deze handleiding staat de configuratie van de Offerte Manager uitgelegd (zodat deze 

aansluit op uw huidige voorstellen) en het beheer van uw producten. Het inrichten van de 

Producten via de Producten Manager valt buiten deze handleiding en kunt u terugvinden in 

de handleiding Producten Manager.  

1.2 Opbouw van deze handleiding 

Zoals hierboven aangegeven is deze handleiding bedoeld voor het inrichten van uw Offerte 

Manager en het beheren van uw offertes. Deze handleiding is derhalve op de volgende 

manier opgebouwd: 

 

In het tweede hoofdstuk gaan we in op de offerte zelf, wat we verstaan we onder offertes. In 

het derde hoofdstuk leert u een nieuwe offerte op te zetten. In het vierde hoofdstuk 

behandelen we vervolgens het gebruik van offerte sjablonen.   

 

In het vijfde hoofdstuk leert u op welke wijzen u offertes kan versturen en welke handelingen 

daarvoor benodigd zijn. Dan gaan we in hoofdstuk zes in op het terughalen van verzonden 

offertes. Hoofdstuk zeven behandelt het runnen van de order wanneer de offerte 

geaccepteerd is en hoofdstuk 8 geeft u inzicht in het zogenaamde “shortselling”. Hoofstuk 9 

kunt u raadplegen wanneer u iets wijzigen wilt aan de instellingen van de Offerte Manager of 

de templates daarvan.  

 

1.3 Benodigde 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; 

 basisgebruik OTYS; 

 gebruik van OTYS Producten Manager, Sales Tracker, Lead Tracker en Taken 

Manager; 

 taken die in een van de beschikbare handleidingen staan. 

1.4 Commentaar en reacties 

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

kenbaar maken aan OTYS Recruiting Technology: handleiding@otys.nl. 
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1  

2 Offertes 

2.1 Offerte, Lead en Sales Tracker 

De OTYS Offerte Manager is een onderdeel van de One Touch Recruitment serie. Deze 

bestaat uit de Lead Tracker, Sales Tracker en Producten Manager. De Offerte Manager zorgt 

ervoor dat u op drie verschillende manieren een voorstel naar uw klant kan verzenden 

tijdens een traject voor één of meerdere producten of diensten. 

 

U kunt de Lead en Sales Tracker desgewenst zonder Offerte Manager gebruiken. U kiest er 

dan zelf voor om een traject op de status “Order” te zetten. Om taken te genereren is gebruik 

van de Offerte Manager wel noodzakelijk.  

2.2 Wat is een offerte 

Een offerte is een voorstel voor een klant. Dit voorstel kan bestaan uit een introductiebrief, 

tekstelementen, producten met prijzen, een samenvatting en betaalvoorwaarden. Ook de 

algemene voorwaarden horen hierbij.  

2.3 Verschillende mogelijkheden om offertes uit te brengen 

Een offerte kan op drie verschillende manieren uitgevoerd worden. Voor handmatig akkoord 

(uitvoer naar word), voor online akkoord (uitvoer naar website) of via OTYS gebruikers die 

geen account manager zijn voor online akkoord (het zogenaamde ‘short selling’).   

 

Offertes worden aangemaakt vanuit trajecten. Hieronder volgen de handelingen om een 

offerte te maken: 

 Open een traject in de Sales Tracker; 

 Klik op de knop “Offertes” ; 

 Er opent een scherm ‘Offerte lijst” waar de offertes getoond worden; 

 U kunt in dit scherm kiezen voor een bestaande of voorbeeld sjabloon, of voor een geheel 

nieuwe offerte.  

 

3 Een nieuwe offerte aanmaken 
Voor een nieuw traject, waar nog niet eerder een offerte is uitgebracht en waar nog geen 

voorbeeldsjablonen voor beschikbaar zijn, kan gekozen worden om een nieuwe offerte 

samen te stellen. Dat werkt als volgt: 

 

Basis voor de offerte 

 Klik op de knop “Nieuwe Offerte” ; 

 Een nieuw scherm opent zich met de details voor deze offerte.  
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 Geef de offerte een naam; 

 Selecteer de passende betaalvoorwaarden (NB: Deze zijn in te stellen via de Sales Tracker 

door de Sales Admin).  

 Selecteer eventueel de valuta voor de offerte. 

 Klik eventueel op “Bewaren”.  

 

 

De producten toevoegen aan de offerte 

De offerte wordt samengesteld door het selecteren van 

verschillende Snippets, Producten of diensten. Deze heeft u vooraf 

gedefinieerd in de Product Manager. Hier is een separate 

handleiding van.  

Links in uw scherm vindt u een selectiemenu. Hier kunt u kiezen 

voor “Helpers” of “Categorieën”.  

Een “Helper” is een collectie van verschillende Snippets en producten uit diverse 

categorieën. Deze is al samengesteld in de Product Manager. Een “Categorie” is een 

collectie zelfde soort producten wat het u makkelijk maakt een product te vinden.  

 

Helpers gebruiken in uw offerte 

 

 Selecteer “Helpers” in het selectievak “Lijst”;  

 Selecteer de betreffende helper in het selectievak “Helper”; 

 De producten die zich in deze helper bevinden verschijnen nu; 

 Selecteer enkele producten door hierop te dubbelklikken, of kies ervoor alle producten van 

deze helper ineens te selecteren door te dubbelklikken op “Alle Producten en snippets”. 

 De producten staan nu in uw offerte.  

 

Categorieën gebruiken in uw offerte 

 Selecteer “Categorieën” in het selectievak “Lijst”;  

 Selecteer de betreffende categorie in het selectievak “Categorie”; 

 De producten die zich in deze helper bevinden verschijnen nu; 

 Selecteer enkele producten door hierop te dubbelklikken, of kies ervoor alle producten van 

van deze categorie ineens te selecteren door te dubbelklikken op “Alle Producten en 

snippets”. 

 De producten staan nu in uw offerte.  

 

Uw offerte is nu voorzien van de producten of diensten die u wilt aanbieden.  

 

Eigen tekst toevoegen 

Om uw offerte te personaliseren, kunt u tussen de producten en snippets (standaard 

tekstblokken)  ook tekst gebruiken die enkel voor die specifieke klant van toepassing is. Klik 

hiervoor in het Voorbeeld Scherm op de button “Eigen tekst”. Een venster voor tekst opent 

zich: 
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Vul hierin de titel, kop en bodytekst die u in dit voorstel wilt gebruiken en klik op “bewaren”.  

De tekst staat nu in het voorstel. Deze is later nog aan te passen door te klikken op de 

blauwe tekst “Eigen tekst” welke zich naast de kop bevindt. 

 

Standaard producten of snippets aanpassen 

Om uw offerte te personaliseren, kunt u de producten en snippets (standaard tekstblokken) 

ook wijzigen voor de betreffende offerte. Klik hiervoor op de blauwe tekst in de offerte achter 

de kop. Bij producten staat hier “producten” en bij Snippets staat hier “tekst”.  

 

NB: De tekst die u zo wijzigt, zijn alleen van toepassing voor dit voorstel. Een volgende keer 

dat u dit product opnieuw selecteert, zal de Offerte Manager weer de standaard tekst tonen.  

  

Een samenvatting toevoegen 

Nadat u de producten en snippets heeft voorzien, kunt u een samenvattingstabel aan de 

offerte toevoegen waar in één oogopslag te zien is wat er in het voorsteel staat aan prijzen en 

producten. Deze samenvattingstabel wordt door het systeem automatisch gegenereerd.  

 

NB: Wanneer de knop ‘Samenvatting’ nog grijs en niet te gebruiken is, betekent het dat u nog 

geen samenvattingstekst heeft gedefinieerd. Hoe u dit doet vindt u in de handleiding 

Producten Manager, paragraaf 4.3.   

 

Een handtekening toevoegen 

De OTYS Offerte Manager staat het u toe bij elke standaardtekst in de offerte uw eigen 

handtekening in te voegen. Dit is bijvoorbeeld makkelijk om uw standaardbrief te 

personaliseren. Uw handtekening kunt u eenmalig correct instellen als u op de knop 

“Handtekening” klikt. In het venster dat zich dan opent, geeft u uw handtekening op.  



 

 

 

 

   

 

OTYS Recruiting Technology   1 augustus 2013 

 
In elk standaard Snippet waarin nu het veld [signature]  is opgenomen, wordt uw 

handtekening getoond. Dit veld kunt u via de Product Manager toevoegen aan uw 

standaardteksten, of in uw eigen tekstblok gebruiken. 

 

Samenvoegvelden bekijken 

Indien u meerdere samenvoegvelden gebruikt in uw voorstel, kunt u onder de knop 

“Samenvoegvelden” zien hoe deze velden ingevuld worden.  

 

Korting toevoegen 

Wanneer u in uw offerte kortingen wilt 

opnemen, klikt u op de knop “Kortingen”.  

Een venster opent zich waarbij u kunt kiezen 

voor een kortingspercentage (van het 

totaalbedrag) of een vast bedrag en een 

omschrijving. Deze is per klant te wijzigen. Zo 

kunt u hier bijvoorbeeld “Decemberactie” of 

“Eenmalige korting” invullen. Dit wordt 

vervolgens verwerkt in uw samenvatting.  

 

De knop is nu veranderd in “Korting Verwijderen”. Klik hierop om de korting te verwijderen.   

 

De offerte in- of uitklappen 

Om in één oogopslag te zien welke producten of snippets er in uw offerte zijn opgenomen, 

heeft u de beschikking over de knoppen . Gebruik deze om 

eenvoudig te navigeren.  

 

Wanneer u uw offerte compleet heeft, kunt u op de knop “Bewaren” klikken. De eerste versie 

is nu aangemaakt. U vindt het versiebeheer links onderaan in uw offertescherm.  



 

 

 

 

   

 

OTYS Recruiting Technology   1 augustus 2013 

3.1.1 Een offerte opslaan als sjabloon 

Wanneer u deze offerte heeft gemaakt, kunt u hem gebruiken als sjabloon. Er zijn hiervoor 

meerdere opties. 

 
 “Sjabloon Opslaan”: Wanneer u op deze knop klikt, slaat u de offerte op als persoonlijk 

sjabloon.  

 “Globaal” Wanneer u deze checkbox aanvinkt, slaat u de offerte op zodat deze voor alle 

account managers beschikbaar is. Deze optie is alleen beschikbaar voor de gebruiker die 

Proposal Admin rechten heeft; 

 “In afwachting”: Wanneer u op deze knop klikt, zet het systeem de offerte gereed om 

eenvoudig later verder te werken. Dit kunt u gebruiken wanneer u op een later moment extra 

producten toe wilt voegen of tekst wilt wijzigen. Dit ‘in afwachting’ gezette voorstel kunt u 

selecteren zoals omschreven in 1.3.5.  

3.1.2 Een offerte markeren als verstuurd 

Als u een offerte als ‘Verstuurd’ aanvinkt, wordt in uw Sales Tracker het veld “Offerte 

verstuurd” ingevuld als JA. Dit stelt u in staat om te meten hoe ver u bent in dit traject en wat 

de doorlooptijd van lead tot offerte is geweest. Deze checkbox zorgt er ook voor dat u de 

knop “Uitvoer naar Word” activeert. Deze beveiliging zorgt ervoor dat uw medewerkers nooit 

vergeten dit vinkje te zetten en uw meting in de Sales Tracker dus altijd klopt.  

 

Wanneer u een voorstel heeft gemarkeerd als “Voorstel Verstuurd” wordt deze op dezelfde 

manier geopend als wanneer u deze in afwachting heeft gezet.  

3.1.3 Een offerte verversen 

Wanneer u een offerte heeft gemaakt, en u komt er vervolgens achter dat er in een product 

of snippet een tekst of prijs verkeerd staat, kunt u dit in uw Producten Manager veranderen. 

De knop “Verversen” zorgt er dan voor dat deze wijzigingen ook in de offerte doorgevoerd 

worden zonder dat u de offerte in zijn geheel opnieuw hoeft samen te stellen. Dit geldt ook 

voor sjablonen: sla deze opnieuw op nadat u deze ververst heeft en dan bent u verzekerd van 

de meest actuele versie.  

 

NB: Verversen zorgt er wel voor dat uw aangepaste Productteksten of Snippets 

overschreden worden met de standaard tekst vanuit de Producten Manager. Houd daar 

rekening mee.  

3.1.4 Een nieuwe  versie van de offerte maken 

Wanneer u een nieuwe versie van een specifieke offerte wilt maken, klikt u wanneer u deze 

geopend heeft, op de knop “Nieuwe versie”. Links onderin uw scherm ziet u dan dat u in een 

nieuwe versie werkt.  
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Dit is bijvoorbeeld in te zetten wanneer u één versie heeft gemaakt en verstuurd, en uw klant 

wil vervolgens een extra product of een hogere korting. Door een nieuwe versie te creëren, 

houdt u overzicht van wat er tijdens dit project gewijzigd is. Zou u vanuit dezelfde versie 

werken, dan kunt u dit niet terughalen.   

 

4 Een offerte sjabloon gebruiken 
In uw offertetrajecten komt u ongetwijfeld dezelfde typen klant tegen. Om het u makkelijk te 

maken niet telkens een nieuwe offerte op te hoeven zetten, kunt u werken met sjablonen.  

4.1 Een bestaand offerte sjabloon gebruiken 

Wanneer u al een standaard sjabloon heeft voor een Offerte, kunt u in plaats van een geheel 

nieuwe te bouwen, kiezen om vanuit het sjabloon te werken.  

 

 In plaats van een Nieuwe Offerte te kiezen, kan ook gekozen worden tussen diverse Sjabloon 

types.  

 Selecteer een sjabloon:  

o In afwachting: dit is een offerte die al eerder gemaakt is voor deze relatie; 

o Globaal: dit is een sjabloon dat als voorbeeld dient en door elke account manager 

gekozen kan worden; 

o Persoonlijk: dit is een sjabloon dat door één accountmanager gemarkeerd is als 

voorbeeldsjabloon en enkel door hem of haar geselecteerd kan worden; 

 De offertes die als dit type sjabloon zijn opgeslagen, verschijnen nu in deze lijst. Er is in één 

oogopslag te zien voor welke klant dit voorstel destijds is gemaakt; 

 
Selecteer het voorstel door de Radiobutton te selecteren; 

 Klik op de knop “Offerte gebruiken”;  

 De offerte opent zich en is klaar om te bewerken.  

 

5 Een offerte versturen 
Wanneer u een offerte klaar heeft staan, kunt u er voor kiezen deze via uw website te tonen 

of als bestand te versturen.  

5.1 Offerte als Wordbestand uitdraaien 

Wanneer u de offerte heeft gemarkeerd als ‘Verzonden’ (zie 2.1.2) is de knop “Uitvoeren naar 

MS Word” beschikbaar gekomen.  

 Klik op deze knop; 

 Uw OTYS Offerte Manager genereert nu de door u gemaakt offerte in .doc (97 – 2003) bestand; 

 Klik op “Opslaan”. U kunt het bestand nu openen vanuit Word.  
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Wanneer u deze offerte wilt voorzien van een eigen huisstijl, kunt u ervoor kiezen om een 

macro te laten maken. Deze macro zal er voor zorgen dat elke uitgevoerde offerte met één 

druk op de knop omgezet zal worden nar een opgemaakt bestand. OTYS verzorgt geen macro 

ondersteuning voor u, dit kan een andere partij doen. Wel kunnen wij u voorzien van 

contactgegevens van organisaties die dit kunnen.  

5.2 Offerte als “Online Proposal” versturen 

Om uw offertetraject zo snel mogelijk akkoord te krijgen, kunt u er ook voor kiezen het 

voorstel digitaal aan te bieden aan uw klant. Deze kan dan direct online het voorstel 

accorderen of afwijzen. Zo versnelt uw doorlooptijd van lead tot sale aanzienlijk. 

 

 Klik op de knop “Internet voorstel”; 

 Een mail voor de klant opent zich. Deze mail bevat een zogenaamde ‘hashlink’. Die link staat 

in verbinding met het voorstel voor deze specifieke klant.  

 Voorzie de mail van een persoonlijk bericht en verstuur deze. 

 NB: het is aan te raden eerst even de link te controleren om zeker te zijn dat alles correct 

werkt. 

 

Zodra uw klant op de link in de mail klikt, komt hij of zij terecht in het persoonlijke voorstel. 

Dit voorstel bevat twee knoppen: Ja, ik ga akkoord met dit voorstel en Nee, dank u.  

 
 

Zodra uw klant op “Ja, ik ga akkoord met dit voorstel” heeft geklikt, zal hij een tweede pagina 

te zien krijgen waarbij nog de Algemene Voorwaarden geaccepteerd dienen te worden (Deze 

kunt u zelf instellen in uw Producten Manager. Zie hoofdstuk X) 
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Nadat uw klant de twee checkboxes aan heeft gevinkt (“Ik heb de Algemene Voorwaarden 

gelezen en ga hiermee akkoord” en “Ik accepteer het voorstel en ga akkoord met de 

bestelling”) en op “Order bevestigen” heeft geklikt, is de order rond.  



 

 

 

 

   

 

OTYS Recruiting Technology   1 augustus 2013 

5.3 Uw online voorstel is geaccepteerd 

Wanneer uw voorstel is geaccordeerd, ontvangt de account manager die de eigenaar is van 

dit traject, een e-mail van het systeem ter bevestiging. Ook is uw traject in de Sales Tracker 

nu gemarkeerd als “Order”. Uw klant heeft een mail ontvangen met een bevestiging van de 

order en een .pdf als bijlage. 

  
De tekst van deze e-mail is te wijzigen in de UTSMan.  

5.4 Uw online voorstel is afgewezen 

Indien uw relatie op “Nee, dank u” heeft geklikt, ontvangt de account manager ook een e-

mail van het systeem. Het traject is nu in uw Sales Tracker gemarkeerd als “Lost”. 

 

6 Offertes openen of terughalen 
Wanneer u een offerte heeft gemaakt, kunt u deze weer oproepen op diverse wijzen: 

 

 Indien u voorstel nog niet verstuurd heeft; maar heeft gemarkeerd als “In afwachting”, opent 

u vanuit het Sales Traject, na klikken op de knop “Offertes” de voorstellen die “In afwachting” 

staan; 

 Openen vanuit het Sales Traject, indien u “Voorstel Verstuurd” heeft aangevinkt, komt u de 

volgende keer dat u dit traject op de knop “Offerte” klikt, direct in de laatste offerteversie; 

 Openen vanuit het Sales Traject dossier, u kunt filteren op Toon “Proposals”. Daar vindt u de 

offertes.  

 

 NB: Wanneer u een offerte heeft aangemaakt, is er direct in het dossier ook een Order 

verschenen. Dit scherm bestaat uit een overzicht van de producten en de (indien u gebruik 

maakt van Taken Manager en Producten aan taken verbonden heeft) bijbehorende taken.  
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7 Een order ‘runnen’  
Wanneer u ervoor heeft gekozen uw offerte aan te bieden via worddocument, en deze heeft 

laten ondertekenen, dan dient u nog een handeling te verrichten om de order te bevestigen 

aan het systeem.  

 

1. Open het betreffende Sales Traject; 

2. Open de offerte op één van de bovengenoemde manieren; 

3. In de offerte vindt u een knop “Opdracht bevestigen”. Klik hier op; 

4. Het Order scherm opent zich. Hierin ziet u ter controle nogmaals welke producten, 

betaalvoorwaarden en eventueel taken er met deze order gemoeid zijn;  

 

In dit scherm heeft u nog de mogelijkheid de betalingsvoorwaarden te wijzigen, de BTW in te 

stellen en, indien u van de koppeling met taken gebruik maakt, een controle te doen op de 

taken en de globale instructie voor overige medewerkers achter te laten.  

5. Klik op “Opdracht bevestigen”. Indien u een Proposal Admin bent, krijgt u nog een extra 

scherm waarin uitgevraagd wordt of u de datum van de taken wilt wijzigen.  

6. De order is gerund. Uw Sales Tracker staat nu automatisch op “Order”. Het traject is tevens 

op slot gezet zodat er geen wijzigingen meer gemaakt kunnen worden door de account 

managers.  

 

8 Uw andere medewerkers ook laten verkopen  
De OTYS Sales Tracker is alleen te gebruiken door medewerkers die ‘Account Manager’ of 

“Sales Admin” rechten hebben. Zij kunnen dus ook offertes uitdraaien naar Word en online 

voorstellen versturen.  
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U kunt er echter ook voor kiezen bepaalde producten ook door niet-account managers aan 

uw klanten aan te laten bieden. Hiervoor hoeft u uw medewerkers niet volledig te voorzien 

van de Sales Tracker module en hen op te leiden in het gebruik hiervan. U bepaalt zelf welke 

producten door welke medewerker aangeboden kunnen worden. Dit kunt u doen door de 

zogenaamde ‘Short selling” functionaliteit.  

 

8.1 Short selling bij een medewerker activeren 

Wanneer OTYS uw Shortselling optie heeft geactiveerd, kunt u als keyuser in de 

Gebruikersinstellingen de optie per gebruiker aan of uit zetten. Zij hebben dan de volgende 

knop erbij gekregen in hun toolbar:  

8.2 Producten selecteren per medewerker 

Hoe u bepaalt welke producten gekozen mogen worden door een gebruiker voor deze snelle 

verkoop, leest u in de Producten Manager handleiding, paragraaf 3.3.  
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8.3 Short selling gebruiken 

Een medewerker die de shortselling functionaliteit aan heeft staan, kan de volgende stappen 

nemen om een product of dienst aan te bieden aan uw relaties: 

 

 Klik op de knop ‘Shortselling’; 

 Selecteer de relatie en de contactpersoon waar het aanbod voor is; 

 Selecteer het betreffende product; 

 Selecteer eventueel het aantal, indien het om meer dan één stuk gaat; 

 Selecteer de betaalcondities; 

 Klik op “Internet voorstel”.  

 Een mail met een link opent zich 

 Deze link leidt naar het Shortselling Internetvoorstel. Deze bevat automatisch de openingsbrief 

die in de Producten manager is gemarkeerd als ‘shortsellings openingsbrief’.  

 Voorzie de mail van wat informatie en verstuur naar de relatie; 

 Op de achtergrond in de Sales Tracker is nu een lead aangemaakt op naam van de verzender. 

Als accountmanager staat de persoon die in de instellingen is toegewezen aan de Shortselling 

trajecten.  

 Zodra de klant ja klikt, krijgt de verzender van de mail, een bevestigingsmail en worden 

eventueel de taken aangemaakt die bij de betreffende offertes horen.  

 De lead wordt op de achtergrond automatisch op order gezet en gelocked. In de taak staat dan 

"Shortselling Proposal". Deze kunt u vanuit het Sales Tracker dossier ook inzien. 

 

 

 

9 Instellingen  
De offerte manager reageert op bepaalde plaatsen op de instellingen die u in de Producten 

Manager doet. In de instructie van deze module vindt u dit uitgebreid terug.  

De bij deze module behorende templates (webpagina’s, webfragmenten en e-mails) vindt u 

terug in de UTSMAN: 

 

Naam Groep Filenaam Type 

Offerte Manager - Bedankpagina na 
order.html 

Miscellaneous sales_proposal_thankyou.html website  

Offerte Manager - Online 
Voorstel.html 

Miscellaneous web_order_template.html website  

Offerte Manager - 
Opdrachtbevestiging voor klant.html 

Miscellaneous order_confirmation_web.html e-mail  

Offerte Manager - Order afgeslagen 
webpagina.html 

Miscellaneous order_decline_web.html e-mail  

Offerte Manager - Order 
afgeslagen.html 

Miscellaneous sales_proposal_refuse.html website  

Offerte Manager - Order 
afwijzingsmail voor klant.html 

Miscellaneous order_refusal_web.html e-mail  

Offerte Manager - Order 
bevestigingsmail intern.html 

Miscellaneous order_mail.html fragment  

Offerte Manager - Order detail 
rapport.html 

Miscellaneous order_detail_report.html fragment  
    

 

U kunt deze hier wijzigen en zo uw klanten benaderen op een wijze die past bij uw bedrijf.  
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