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Hoofdstuk 1: Over deze instructie 

1.1 Doel 

Deze instructie helpt u met het instellen van de Oh-Zo-Koele-Tag-Cloud functionaliteit in 

OTYS. Met deze functionaliteit kunt u eenvoudig een tag cloud plaatsen op de pagina’s van uw 

website. Per pagina kunt u de tag cloud vullen met pagina specifieke trefwoorden, globale 

trefwoorden en/of automatisch gegenereerde trefwoorden. 

1.2 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; 

 taken die in een van de beschikbare handleidingen staan. 

1.3 Commentaar 

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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Hoofdstuk 2: Over de Oh-Zo-Koele-Tag-Cloud 

2.1 Over de Oh-Zo-Koele-Tag-Cloud 

Een tag cloud is een visuele weergave van trefwoorden (tags) op uw website. Trefwoorden 

die belangrijker zijn worden groter getoond in de tag cloud dan trefwoorden die minder 

belangrijker zijn. 

 

In de tag cloud functionaliteit van OTYS kunt u zowel de trefwoorden die getoond worden in 

de tag cloud als de mate van belangrijkheid beinvloeden. Per pagina kunt u de tag cloud 

vullen met pagina specifieke trefwoorden, globale trefwoorden en/of automatisch 

gegenereerde trefwoorden. 

 

De tag cloud van OTYS is drie dimensionaal en ieder trefwoord in de tag cloud is klikbaar, 

waarna de bezoeker naar een relevante pagina gebracht wordt. 

2.2 Type trefwoorden 

Uw tagcloud kan drie verschillende types trefwoorden bevatten: 

 Eigen trefwoorden 

Dit zijn trefwoorden die u per pagina / tag cloud instelt. 

 Globale trefwoorden 

Dit is een algemene lijst met trefwoorden. 

 Automatisch gegenereerde trefwoorden 

Dit zijn trefwoorden die automatisch gegenereerd worden op basis van de meest 

voorkomende woorden uit het hoofdgedeelte (binnensjabloon) van uw pagina. 

 

Per pagina / tag cloud kunt u instellen hoeveel eigen trefwoorden, globale trefwoorden en 

automatisch gegenereerde trefwoorden er in de tag cloud gebruikt moeten worden. 
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Hoofdstuk 3: Algemene tag cloud instellingen 

3.1 Standaard grootte van tag cloud instellen 

U kunt zelf de standaardgrootte (breedte & hoogte) van de tag cloud instellen. Om dit te doen 

tikt u in de OCLI van uw OTYS Today utsman in gevolgd door <enter>. 

 

 
 

Open het template CMS Tag Cloud – Algemeen (u kunt hier naar zoeken via het zoekfilter 

bovenin het scherm). Nadat u dit template heeft geopend klikt u bovenin uw scherm op de 

knop Instellingen. 

 

 
 

 Bij Flash height geeft u de hoogte van de tag cloud (in pixels) op. 

 Bij Flash width geeft u de breedte van de tag cloud (in pixels) op. 

 Klik tenslotte op Bewaren om deze instellingen op te slaan. 

 

De tag cloud zal vervolgens standaard de door u opgegeven afmeting hebben. U kunt 

overigens per tag cloud afwijken van deze standaard afmetingen (zie hoofdstuk 4.2). 
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3.2 Standaard kleuren, globale trefwoorden en uitsluitingen instellen 

U kunt zelf kiezen in welke kleuren u de trefwoorden in uw tag cloud wilt tonen. U kunt 

hierbij standaardkleuren kiezen en waar nodig hier per tag cloud vanaf wijken. 

 

Daarnaast kunt u voor uw tag cloud globale trefwoorden instellen. Zo kunt u instellen dat uw 

bedrijfsnaam bijvoorbeeld altijd in een tag cloud getoond moet worden, zonder dit bij iedere 

individuele tag cloud volledig in te hoeven stellen. 

 

Tenslotte kunt u uw tag cloud ook automatisch vullen met trefwoorden op basis van de 

inhoud van de pagina. Hierbij zullen de meest voorkomende trefwoorden op die pagina 

gebruikt worden in de tag cloud. Hierbij wilt u echter niet dat er woorden als ‘de’, ‘het’ en 

‘een’ in uw tag cloud verschijnen. Deze woorden kunt u daarom uitsluiten. 

 

Om de standaard kleuren, globale trefwoorden en uitsluitingen in te stellen neemt u de 

volgende stappen: 

 Open uw CMS-module (Content Management System); 

 Open een willekeurige pagina; 

 Klik op de knop ‘SEO’; 

 In het vervolgscherm, klik linksboven op de knop ‘Instellingen’; 

 In het vervolgscherm, klik aan de linkerzijde op het potlood-icoon naast ‘Tag cloud’; 

 U bent nu in het scherm waar u de globale tag cloud instellingen kunt maken. 

 

 
 

 
 

Dit scherm met de globale tag cloud instellingen bestaat uit een viertal onderdelen: 

 Bovenin kunt u de standaard kleuren van de trefwoorden uit uw tag cloud selecteren. 

 Onder de standaard kleuren kunt u bij 'Nieuw trefwoord' een nieuw trefwoord 

toevoegen aan de lijst met globale trefwoorden. 



 

 

 

 

   

 

OTYS Recruiting Technology   1 augustus 2013 

 Hieronder ziet u een overzicht van de bestaande globale trefwoorden. Deze lijst kunt 

u gebruiken om eenvoudig standaard trefwoorden toe te voegen aan een willekeurige 

tag cloud op uw website. 

 Aan de onderkant van uw scherm ziet u een lijst met uitsluitingen. Hier kunt u een 

lijst aanmaken van trefwoorden die uitgesloten moeten worden voor de automatisch 

gegenereerde trefwoorden. Op deze wijze kunt u voorkomen dat trefwoorden als 'de', 

'het' en 'een' een (prominente) rol in uw tag cloud hebben. 

 
Standaard kleuren 

 

U kunt zelf bepalen in welke kleuren uw trefwoorden standaard getoond worden. Onder 

‘Standaard kleuren’ ziet u uw huidige standaard kleurenpalet waarin de trefwoorden getoond 

worden. 

 

Om een nieuwe kleur toe te voegen aan de standaard kleuren klikt u op ‘Nieuwe kleur’. Er 

verschijnt vervolgens een venster waarin u een kleur kan kiezen door erop te klikken. Het is 

zelfs mogelijk om een eigen kleurcode in te voeren indien u bijvoorbeeld exact dezelfde 

kleuren wil als de kleuren van uw bedrijfslogo. Hiervoor vult u bij ‘Kleurcode’ de 

(hexadecimale) kleurcode in en klikt u op ‘OK’. 

 

Door op deze wijze kleuren toe te voegen vult u zo het kleurpalet dat standaard gebruikt 

wordt voor de trefwoorden in uw tag cloud. Indien u een eerder toegevoegde kleur uit dit 

palet wilt verwijderen, klikt u op de kleur die u wilt verwijderen. De kleur zal dan direct uit 

het kleurpalet verwijderd worden. 

 

 

Indien u de kleur(en) van uw logo wilt gebruiken en de kleurcodes niet weet, 
kunt u het beste de (hexadecimale) kleurcodes opvragen bij de partij die uw 
logo heeft ontworpen. Als alternatief zijn er programma’s & websites (bvb 
www.colr.org) die u op basis van een afbeelding de kleurcodes geven. 

 

Nieuw trefwoord 

 

Om een nieuw trefwoord toe te voegen aan de lijst met globale trefwoorden voor deze 

pagina, vult u de velden onder 'Nieuw trefwoord' in en klikt u tenslotte op 'Bewaren' (aan de 

linkerbovenzijde van dit scherm). Het invoeren van een nieuw trefwoord bestaat uit de 

volgende zes velden: 

 

Veld Omschrijving 

Trefwoord Vul hier het trefwoord of de trefwoordcombinatie in die getoond 

moet worden in de tag cloud (bijvoorbeeld 'vacatures' of 'vacatures 

ict & techniek'). 

Gewicht Het gewicht bepaalt hoe groot het trefwoord wordt weergegeven in 

de tagcloud. U kunt hier een gewicht opgeven van 1 t/m 10 waarbij 1 

http://www.colr.org/
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de kleinste lettergrootte en 10 de grootste lettergrootte zal geven. 

Let op: Aangezien het om een 3D-tagcloud gaat kan het zijn dat een 

trefwoord met een hoger gewicht kleiner getoond wordt (omdat 

deze verder op de achtergrond staat). 

Om te bepalen naar welke internetpagina de bezoeker verwezen moet worden na het 

klikken op het trefwoord heeft u drie opties: 

(1) URL Indien u een specifiek internetadres heeft (bijvoorbeeld een externe 

site) die geopend moet worden nadat de bezoeker heeft geklikt op 

het trefwoord, vult u hier de URL in (inclusief 'http://'). 

(2) Referentie Indien u een bepaalde pagina uit uw CMS heeft die geopend moet 

worden nadat de bezoeker heeft geklikt op het trefwoord, dan klikt 

u op de knop 'Ref.'. Er zal een klein venster openen waar u de 

pagina kunt selecteren en op 'Bewaren' kunt klikken. Let op: U kunt 

géén referentie plaatsen naar modules. Wilt u een link naar een 

module in uw tag cloud, gebruik dan optie (1) URL. 

(3) Zoeken Indien u niet een specifiek internetadres of pagina heeft, kunt u er 

ook de 'zoeken' optie aanvinken. Als iemand dan op het trefwoord 

klikt zal OTYS automatisch een zoekopdracht op dit trefwoord 

loslaten (over uw gehele website) en de resultaten van deze 

zoekopdracht weergeven aan de bezoeker. Als het trefwoord 

bijvoorbeeld 'hrm oplossingen' is, dan zal de bezoeker na het 

klikken op het trefwoord de resultaatpagina zien van zoekopdracht 

'hrm oplossingen' over uw gehele site. 

Doel Hier kunt u aangeven of de pagina die geopend wordt na het klikken 

op een trefwoord in het eigen venster moet openen of dat de pagina 

in een nieuw venster moet openen. 

 

Nadat u bovenstaande gegevens heeft ingevoerd klikt u op de 'Bewaren' knop en is het 

nieuwe item toegevoegd. 

 
Globale trefwoorden (overzicht) 

 

In de lijst met globale trefwoorden komen dezelfde kolommen voor als uitgelegd bij 'Nieuw 

trefwoord' (zie voorgaande pagina). 

 

U kunt een aanpassing in de huidige lijst maken en linksboven op 'Bewaren' klikken op uw 

wijzigingen op te slaan. Daarnaast ziet u aan de rechterkant in de kolom 'Verwijderen' een 

rood kruis staan. Als u op dit icoon klikt verwijdert u het eigen trefwoord. 
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Automatische trefwoorden uitzonderingen 

 

Hier kunt u een lijst aanmaken van trefwoorden die uitgesloten moeten worden van de 

automatisch gegenereerde trefwoorden. Op deze wijze kunt u voorkomen dat trefwoorden 

als 'de', 'het' en 'een' een (prominente) rol in uw tag cloud hebben. 

 

Vul de trefwoorden in die niet automatisch in uw tag cloud mogen verschijnen. Als 

scheidingstekens tussen de verschillende trefwoorden (of trefwoordcombinaties) gebruikt u 

een komma en een spatie. Voorbeeld: 'de, het, een, zijn, wij'. Klik tenslotte op ‘Bewaren’ om 

uw lijst met uitsluitingen op te slaan. 
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Hoofdstuk 4: Tag cloud per pagina instellen 

4.1 Positie van tag cloud bepalen in CMS 

U heeft zelf de vrijheid om de tag cloud te plaatsen op een plek in uw pagina, waar u normaal 

gesproken ook reguliere tekst zou plaatsen. Dit kan in het ‘binnensjabloon’ of in een ‘teaser’. 

 

Plaats op de plek waar u de tag cloud wilt plaatsen de code [cms_tagcloud]. U zet deze code 

dus op een plek waar u normaal gesproken tekst zou plaatsen (in een ‘intro’ of een ‘item’). 

Indien u de overige instellingen voor de tag cloud uitvoert, zal dan op deze plek uw tag cloud 

verschijnen. 

 

 
 

4.2 Pagina specifieke tag cloud instellingen 

Om de tag cloud in te stellen op een pagina neemt u de volgende stappen: 

 Open uw CMS-module (Content Management System); 

 Open de pagina waarop u de tag cloud wilt instellen; 

 Klik op de knop ‘SEO’; 

 In het vervolgscherm, klik aan de linkerzijde op het potlood-icoon naast ‘Tag cloud’; 

 U bent nu in het scherm waar u de tag cloud in kunt stellen. 
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Dit scherm waar u de tag cloud kunt instellen bestaat uit een zestal onderdelen: 

 Bovenin kunt u de kleuren van de trefwoorden uit uw tag cloud selecteren. Indien u 

geen kleuren selecteert zullen uw standaardkleuren (zie hoofdstuk 2.2) gebruikt 

worden. 

 Hieronder kunt u onder 'Trefwoord dichtheid' de tag cloud aan- of uitzetten, bepalen 

hoeveel trefwoorden in de tag cloud getoond moeten worden en waar deze 

trefwoorden vandaan moeten komen. 

 Hiernaast kunt u bij Grootte van de cloud een afwijkend formaat voor uw tag cloud 

opgeven. Indien u geen afwijkend formaat kiest zal het standaard formaat (zie 

hoofdstuk 2.1) gebruikt worden. 

 Onder de grootte van de cloud kunt u bij Basis doel kiezen of de pagina in een nieuw 

venster of eigen venster moet openen als een bezoeker op een automatisch 

gegenereerd trefwoord klikt. 

 In het midden bij 'Nieuw trefwoord' kunt u nieuwe trefwoorden toevoegen voor deze 

specifieke pagina. 

 Onderin ziet u een lijst met alle eerder ingevoerde trefwoorden voor deze pagina en 

kunt u indien gewenst trefwoorden aanpassen of verwijderen uit de lijst. 

 

Kleuren 

 

U kunt zelf bepalen in welke kleuren de trefwoorden in uw tag cloud getoond worden. Onder 

‘Kleuren’ ziet u uw huidige kleurenpalet waarin de trefwoorden getoond worden. 

 

Om een nieuwe kleur toe te voegen klikt u op ‘Nieuwe kleur’. Er verschijnt vervolgens een 

venster waarin u een kleur kan kiezen door hierop te klikken. Het is zelfs mogelijk om een 

eigen kleurcode in te voeren indien u bijvoorbeeld exact dezelfde kleuren wil als de kleuren 
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van uw bedrijfslogo. Hiervoor vult u bij ‘Kleurcode’ de (hexadecimale) kleurcode in en klikt u 

op ‘OK’. 

 

Door op deze wijze kleuren toe te voegen vult u zo het kleurpalet dat gebruikt wordt voor de 

trefwoorden in uw tag cloud van deze pagina. Indien u een eerder toegevoegde kleur uit dit 

palet wilt verwijderen, klikt u op de kleur die u wilt verwijderen. De kleur zal dan direct uit 

het kleurenpalet verwijderd worden. 

 

Indien u geen kleuren kiest in dit scherm zullen uw standaard kleuren (zie hoofdstuk 3.2) 

gebruikt worden. 

 

 

Indien u de kleur(en) van uw logo wilt gebruiken en de kleurcodes niet weet, 
kunt u het beste de (hexadecimale) kleurcodes opvragen bij de partij die uw 
logo heeft ontworpen. Als alternatief zijn er programma’s & websites (bvb 
www.colr.org) die u op basis van een afbeelding de kleurcodes geven. 

 

Grootte van de cloud 

 

Standaard wordt uw tag cloud weergegeven in de grootte die u als standaard heeft 

opgegeven (zie hoofdstuk 3.1). 

 

Omdat u de tag cloud op verschillende plekken kunt plaatsen, begrijpen we dat u soms van 

deze standaard grootte wilt afwijken. Indien dit het geval is kunt u dit bij ‘Grootte van de 

cloud’ opgeven. 

 

 Indien u een afwijkende breedte wilt instellen plaatst u een vinkje bij Breedte en vult 

u hierachter de afwijkende breedte van de tag cloud (in pixels) in. 

 Indien u een afwijkende hoogte wilt instellen plaatst u een vinkje bij Hoogte en vult u 

hierachter de afwijkende hoogte van de tag cloud (in pixels) in.  

 

Basis doel 

 

Indien een bezoeker op een van de automatisch gegenereerde trefwoorden in uw tag cloud 

klikt, zal een pagina geopend worden met zoekresultaten op basis van dat trefwoord. Bij 

Basis doel kunt u ervoor kiezen of deze pagina in het eigen venster (advies) of in een nieuw 

venster moet openen. 

 

http://www.colr.org/
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Trefwoord dichtheid 

 

Hier kunt u de volgende instellingen doen: 

 

Veld Omschrijving 

Tag cloud Hier geeft u aan of de tag cloud op deze pagina getoond moet 

worden (aan) of dat de tag cloud niet getoond moet worden (uit). 

Globale trefwoorden, 

maximum aantal 

U vinkt het vakje voor 'Globale trefwoorden' aan om de globale 

trefwoorden te gebruiken in de tag cloud van deze pagina. Achter 

'maximum aantal' geeft u aan hoeveel globale trefwoorden gebruikt 

moeten worden. U kunt de globale trefwoorden instellen door aan 

de linkerbovenkant van dit venster op 'Instellingen' te klikken en 

vervolgens op het potlood-icoon naast 'Tag cloud' te klikken.  

Eigen trefwoorden, 

maximum aantal 

U vinkt het vakje voor 'Eigen trefwoorden' aan om de eigen 

trefwoorden (specifiek voor deze pagina) te gebruiken in de tag 

cloud van deze pagina. Achter 'maximum aantal' geeft u aan 

hoeveel eigen trefwoorden gebruikt moeten worden. U kunt de 

eigen trefwoorden instellen aan de onderkant van dit scherm.  

Autogegenereerde 

trefwoorden, 

maximum aantal 

U vinkt het vakje voor 'Autogegenereerde trefwoorden' aan om de 

automatisch gegenereerde trefwoorden te gebruiken in de tag 

cloud van deze pagina. Achter 'maximum aantal' geeft u aan 

hoeveel automatisch gegenereerde trefwoorden gebruikt moeten 

worden. Deze trefwoorden worden automatisch gegenereerd op 

basis van de tekst die in de pagina getoond worden. 

 

 

Indien u gebruik maakt van de automatisch gegenereerde trefwoorden is het 
verstandig om bepaalde woorden uit te sluiten (om te voorkomen dat uw 
tagcloud allemaal woorden als 'de', 'het' en 'een' bevat). Hoe u dit kunt 
instellen leest u in hoofdstuk 3 bij ‘Uitsluiten trefwoorden’. 
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Nieuw trefwoord 

 

Om een nieuw trefwoord toe te voegen aan de lijst met eigen trefwoorden voor deze pagina, 

vult u de velden onder 'Nieuw trefwoord' in en klikt u tenslotte op 'Bewaren' (aan de 

linkerbovenzijde van dit scherm). Het invoeren van een nieuw trefwoord bestaat uit de 

volgende zes velden: 

 

Veld Omschrijving 

Trefwoord Vul hier het trefwoord of de trefwoordcombinatie in die getoond 

moet worden in de tag cloud (bijvoorbeeld 'vacatures' of 'vacatures 

ict & techniek'). 

Gewicht Het gewicht bepaalt hoe groot het trefwoord wordt weergegeven in 

de tagcloud. U kunt hier een gewicht opgeven van 1 t/m 10 waarbij 1 

de kleinste lettergrootte en 10 de grootste lettergrootte zal geven. 

Let op: Aangezien het om een 3D-tagcloud gaat kan het zijn dat een 

trefwoord met een hoger gewicht kleiner getoond wordt (omdat 

deze verder op de achtergrond staat). 

Om te bepalen naar welke internetpagina de bezoeker verwezen moet worden na het 

klikken op het trefwoord heeft u drie opties: 

(1) URL Indien u een specifiek internetadres heeft (bijvoorbeeld een externe 

site) die geopend moet worden nadat de bezoeker heeft geklikt op 

het trefwoord, vult u hier de URL in (inclusief 'http://'). 

(2) Referentie Indien u een bepaalde pagina uit uw CMS heeft die geopend moet 

worden nadat de bezoeker heeft geklikt op het trefwoord, dan klikt 

u op de knop 'Ref.'. Er zal een klein venster openen waar u de 

pagina kunt selecteren en op 'Bewaren' kunt klikken. Let op: U kunt 

géén referentie plaatsen naar modules. Wilt u een link naar een 

module in uw tag cloud, gebruik dan optie (3) URL. 

(3) Zoeken Indien u niet een specifiek internetadres of pagina heeft, kunt u er 

ook de 'zoeken' optie aanvinken. Als iemand dan op het trefwoord 

klikt zal OTYS automatisch een zoekopdracht op dit trefwoord 

loslaten (over uw gehele website) en de resultaten van deze 

zoekopdracht weergeven aan de bezoeker. Als het trefwoord 

bijvoorbeeld 'hrm oplossingen' is, dan zal de bezoeker na het 

klikken op het trefwoord de resultaatpagina zien van zoekopdracht 

'hrm oplossingen' over uw gehele site. 

Doel Hier kunt u aangeven of de pagina die geopend wordt na het klikken 

op een trefwoord in het eigen venster moet openen of dat de pagina 

in een nieuw venster moet openen. 

 

Nadat u bovenstaande gegevens heeft ingevoerd klikt u op de 'Bewaren' knop en is het 

nieuwe item toegevoegd. 
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Eigen trefwoorden (overzicht) 

 

In de lijst met eigen trefwoorden komen dezelfde kolommen voor als uitgelegd bij 'Nieuw 

trefwoord' (zie voorgaande pagina). 

 

U kunt een aanpassing in de huidige lijst maken en linksboven op 'Bewaren' klikken op uw 

wijzigingen op te slaan. Daarnaast ziet u aan de rechterkant in de kolom 'Verwijderen' een 

rood kruis staan. Als u op dit icoon klikt verwijdert u het eigen trefwoord. 

 

 
 

4.3 Tag cloud in vacatures 

Het is tevens mogelijk om de tag cloud in een vacature detail pagina te plaatsen. In een 

vacature in uw OTYS backoffice klikt u op de SEO Optimizer knop, gevolgd door het potlood 

icoon naast Tag cloud. 

 

De overige stappen zijn gelijk als wanneer u een tag cloud in een CMS pagina plaatst 


