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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 

Deze instructie behandelt de instellingen en mogelijkheden van de planningsmodule. Het is 

mogelijk om bij elke kandidaat te registreren wanneer diegene beschikbaar is. Kandidaten 

zijn ook te vinden op hun beschikbaarheid via de matchfunctionaliteit. Daarnaast kunt u per 

vacature aangeven wanneer u iemand zoekt. Dit alles gaat op basis van diensten die u zelf 

kunt inrichten.  

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 één 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: Instellingen 

Voordat u goed gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de planningsmodule is het 

eerst nodig dat u een aantal instellingen goed inricht. Dit heeft betrekking op het registreren 

van beschikbaarheid bij kandidaten en mogelijke diensten van werkgevers. 

2.1 Kandidaat 

U kunt zelf instellen welke mogelijke diensten (tijdvakken) en werkpatronen (dagen in de 

week) een kandidaat kan werken / beschikbaar is.  

 Open de instellingen van OTYS door op  te klikken in uw toolbar; 

 Klik op de tab ‘flexmanager’; 

 U ziet aan de rechterkant ‘diensten’ en ‘werkpatroon’. 

 

 
 

Diensten aanmaken 

Diensten zijn tijdvakken op een dag, bijvoorbeeld van 7.30-15.30 (vroege dienst) Of 9.00-

17.00u (dagdienst).  

 Klik op  achter diensten om een nieuwe dienst aan te maken; 

 

 
 

 Vul de naam van de dienst in die voor u logisch is; 

 Geef de dienst een afkorting die voor u logisch is; 

 Vul de begin- en eindtijd in; 

 Geef aan hoeveel van deze diensten er maximaal per week mogen worden gewerkt; 
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 Geef aan hoeveel uren er minimaal tussen twee diensten in moet zitten; 

 Klik op bewaren.  

 

Werkpatroon aanmaken 

Een werkpatroon zijn de dagen waarop gewerkt wordt in een week, bijvoorbeeld 

weekdagen (ma tm vr) of het weekend (za/zo). 

 Klik op  achter werkpatroon om een nieuw werkpatroon aan te maken; 

 

 
 

 Vul de naam van het werkpatroon in die voor u logisch is; 

 Geef het werkpatroon een afkorting die voor u logisch is; 

 Vink de dagen aan; 

 Klik op bewaren.  

2.2 Werkgever 

U kunt per werkgever diensten instellen. Zo kunt u bij vacatures die van deze werkgever zijn 

specifiek aangeven op welke momenten u kandidaten nodig heeft.  

 Open de relatiemanager; 

 Dubbelklik op de naam van de relatie; 

 Klik op de knop ‘details’; 

 Klik op de tab ‘diensten’; 
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 Vul de naam van de dienst in die voor u logisch is en specifiek van toepassing is op 

deze werkgever; 

 Geef de dienst een afkorting die voor u logisch is en specifiek van toepassing is op 

deze werkgever; 

 Vul de begin- en eindtijd in; 

 Geef aan hoeveel van deze diensten er maximaal per week mogen worden gewerkt; 

 Geef aan hoeveel uren er minimaal tussen twee diensten in moet zitten; 

 Klik op bewaren.  
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Hoofdstuk 3: Planning kandidaten 

U kunt bij elke kandidaat registreren wanneer deze kandidaat wel, niet of misschien 

beschikbaar is. 

 

U kunt op twee manieren diensten plannen voor een kandidaat.  

 

Snel plannen 

 Open de Kandidaat Manager door op  te klikken; 

 Klik in het overzicht achter de naam van de kandidaat op het kalender icoon ; 

 Het planningscherm van deze kandidaat opent direct; 

 Voor informatie over dit scherm, zie paragraaf 3.2. 

 

Plannen vanuit de kandidaat-details 

 Open de Kandidaat Manager door op  te klikken; 

 Dubbelklik op de naam van een kandidaat; 

 Klik op de knop ; 

 Het overzicht van de beschikbaarheid van de kandidaat opent zich (voor meer 

informatie over dit scherm, zie paragraaf 3.1) 

 Klik linksboven op de knop .  

 Het planningscherm van deze kandidaat opent; 

 Voor informatie over dit scherm, zie paragraaf 3.2. 

3.1 Overzicht diensten / planning 

 Open de Kandidaat Manager door op  te klikken; 

 Dubbelklik op de naam van een kandidaat; 

 Klik op de knop . 
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In dit scherm ziet u de planning van de kandidaat. U ziet een overzicht van de beschikbare 

diensten, niet-beschikbare diensten en momenten en de momenten dat een kandidaat 

misschien beschikbaar is.  

 

Opties scherm 

 Button ‘planning’, opent het planningsscherm (zie paragraaf 3.2). 

 Button ‘agenda’ opent een nieuw agenda-item waarbij deze kandidaat als genodigde 

is toegevoegd. De tijd dat een kandidaat is ingepland via uw agenda wordt als niet-

beschikbaar weergegeven.  

U kunt zelf de tijdweergave van dit scherm aan uw persoonlijke voorkeur aanpassen 

met de knop . U hebt de keuze uit hele uren (1/1), halve uren (1/2) en 

kwartieren (1/4). 

 U kunt zelf de dagweergave van dit scherm aan uw persoonlijke voorkeur aanpassen 

met de knop . U hebt de keuze uit 1 dag (1 dag), 5 dagen (5 werkweek) en 7 

dagen (7 week).  

 Rechtsboven ziet u een kalender waarbij de dagen waarop iets gepland is blauw 

gekleurd zijn. Door op een bepaalde dag/week te klikken verandert u de dag/week die 

u in uw scherm ziet.  

 Links in uw scherm kunt u de start- en eindtijdweergave van de dagen aanpassen.  

 

3.2 Plannen diensten 

U opent het planningsscherm door te kiezen voor snel plannen of plannen via de kandidaat-

details (zie introductie van dit hoofdstuk).  
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In dit scherm kunt u diensten toevoegen/plannen of verwijderen. In het bovenste deelscherm 

geeft u de mogelijk opties in, wanneer u op toevoegen klikt worden de diensten in het 

onderste deelscherm weergegeven.  

 

 Periode: Het planningsscherm opent met als eerste dag de dag van vandaag en als 

laatste dag de zondag van deze week. U plant in deze periode. Door op het kalender 

icoon te klikken  kunt u de periode aanpassen.  

 Beschikbaarheid: U kunt kiezen voor beschikbaar, niet beschikbaar (+reden) en 

misschien beschikbaar.  

Vervolgens gaat u voor de gekozen periode invullen op welke momenten de kandidaat 

wel/niet of misschien beschikbaar is. 

 Planning: Kies voor een werkpatroon en een dienst. Dit zijn de diensten en 

werkpatronen die in de instellingen zijn ingevoerd (zie hoofdstuk 2). 

 Adhoc:  

o Kies de begin- en eindtijd.  

o Over periode: De adhoc dienst wordt gepland op de werkdagen (ma tm vrij) of 

over alle dagen (ma tm zo) in de periode die u eerder bij periode hebt gekozen. 

o Terugkerend: U stelt een herhalingspatroon van deze adhoc dienst in met als 

startdatum de eerste datum die u eerder bij periode hebt gekozen.  

 Als u alles hebt ingesteld klikt u linksboven op ‘toevoegen’. U ziet dat de diensten in 

het onderste deelscherm zijn toegevoegd.  

 U kunt het scherm sluiten door op het rode kruis rechtsboven in het scherm te 

klikken.  
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Planning bekijken 

Door op ‘vorige week’ of ‘volgende week’ te klikken, kunt u de geplande diensten van 

deze kandidaat in andere weken bekijken.  

 

Verwijderen geplande diensten 

 Klik achter een geplande dienst op ‘verwijderen’; 

 Heeft u meerdere diensten over meerdere dagen gepland, dan krijgt u nu de vraag of 

u alleen deze dienst of de hele serie geplande diensten wilt verwijderen; 

 Kies voor één of alle; 

 Het scherm sluit automatisch; 

 Om te annuleren kies ‘sluiten’.  
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Hoofdstuk 4: Matchen 

U kunt de kandidaten bij wie een planning is ingevuld vinden via de planning match. 

Vervolgens kunt u ervoor kiezen deze kandidaten te koppelen aan een vacature, mailgroep 

maken, een voorlopige plaatsing te maken enz. De opties worden in dit hoofdstuk besproken.  

 Open de Kandidaat Manager door op  te klikken; 

 Klik op de knop  om het matchscherm te openen.  

 

Dit scherm is grotendeels hetzelfde als het scherm ‘uitgebreid zoeken’. De specifieke 

verschillen worden hier behandelt. 

 

 
 

Dit scherm bestaat uit vier delen. Linksboven ‘planning’, middenboven ‘trefwoorden’ (zelfde 

als in uitgebreid zoeken), rechtsboven ‘matchcriteria’ (zelfde als in uitgebreid zoeken) en in 

het onderste deelscherm komen de zoekresultaten te staan.  

 

Planning (linksboven) 

 # kandidaten: Vul hier in hoeveel kandidaten u zoekt. Als er minder kandidaten in het 

zoekresultaat voorkomen dan u zoekt, dan krijgt u hier een melding van.  

 Geef ook aan of u kandidaten zoekt die wel, niet of misschien beschikbaar zijn. 

Standaard zoekt u naar beschikbare kandidaten.  

 Datum: Vul hier de datum/dag in dat u kandidaten zoekt; 

 Planning: Kies een dienst of; 

 Adhoc: Vul een tijd in; 
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 Resultaat: U geeft hier aan of de kandidaten die u wilt vinden exact aan uw 

zoekopdracht (qua tijden) moeten voldoen (perfect) of dat er tussen de 1 tot 3 uur aan 

begin- en eindtijd van uw zoekopdracht speling mag zijn in de beschikbaarheid.  

 

Zoeken 

Maak een zoekopdracht aan door de variabelen onder het kopje ‘planning’ in te vullen en 

desgewenst trefwoorden en matchcriteria toe te voegen. Klik linksboven in het scherm op 

‘zoeken’.  

 

Resultaat 

In het onderste deelscherm komt het resultaat van uw zoekopdracht te staan. U kunt de 

resultaten sorteren op basis van relevantie (%) of op plaats (alfabetisch oplopend of 

aflopend).  

 

U kunt zelf de weergave van het resultatenscherm aanpassen.  

 Dag: Laat de beschikbaarheid van de kandidaat van 1 dag zien; 

 Werkweek: Laat de beschikbaarheid van de kandidaat van 5 werkdagen zien; 

 Week: Laat de beschikbaarheid van de kandidaat van 7 weekdagen zien; 

 Vier weken: Laat de beschikbaarheid van de kandidaat zien van 4 weken. 

De checkbox 24 uur zorgt ervoor dat u in de eerste 3 views niet alleen de beschikbaarheid 

kunt bekijken van 8-17u, maar van 24 uur per dag.  

 

Acties 

U kunt met het gevonden resultaat van kandidaten verschillende acties uitvoeren. U kunt de 

kandidaten door middel van het aanvinken van de checkbox voor hun volgnummer 

selecteren, of allemaal selecteren door de checkbox in de grijze balk aan te vinken.  

 

Mogelijke acties: 

 Mailgroep: Maak van de gevonden kandidaten een mailgroep; 

 Wijzig status: Wijzig de hoofdstatus van de kandidaten; 

 Wijzig opvolging: Wijzig het opvolgingsnummer van de kandidaten; 

 Koppel: Koppel de kandidaten aan een vacature; 

 Wijzig koppelstatus: Koppel de kandidaten aan een vacature en wijzig de 

koppelstatus. 

 Passief: Zet de geselecteerde kandidaten op passief; 

 Actief: Zet de geselecteerde kandidaten op actief; 

 Voeg een matchcriterium toe: Voeg een matchcriterium toe aan de geselecteerde 

kandidaten; 

 Verwijder een matchcriterium: Verwijder een matchcriterium bij de geselecteerde 

kandidaten.  

 Export: Exporteer gegevens van de geselecteerde kandidaten; 

 Koppel aan plaatsing: Maak voor de geselecteerde kandidaten een voorlopige 

plaatsing aan.  
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Hoofdstuk 5: Planning vacatures 

Bij een vacature kunt u aangeven wanneer en hoeveel kandidaten u nodig hebt. U kunt per 

werkgever bepalen welke specifieke diensten er beschikbaar zijn bij de vacature (zie 

hoofdstuk 2). 

5.1. Overzicht diensten / planning 

 Open uw Vacature Manager door op  te klikken; 

 Dubbelklik op de vacature waar u diensten voor wilt plannen; 

 Klik op de knop ; 

 Het overzicht van de planning van deze vacature opent zich. 

 

 
 

Opties scherm 

 Button ‘planning’, opent het planningscherm (zie paragraaf 4.2) 

 U kunt zelf de tijdweergave van dit scherm aan uw persoonlijke voorkeur aanpassen 

met de knop . U heeft de keuze uit hele uren (1/1), halve uren (1/2) en 

kwartieren (1/4). 

 U kunt zelf de dagweergave van dit scherm aan uw persoonlijke voorkeur aanpassen 

met de knop . U heeft de keuze uit 1 dag (1 dag), 5 dagen (5 werkweek) en 7 

dagen (7 week).  

 Rechtsboven ziet u een kalender waarbij de dagen waarop iets gepland is blauw 

gekleurd zijn. Door op een bepaalde dag/week te klikken veranderd u de dag/week 

die u in uw scherm ziet.  

 Links in uw scherm kunt u de start- en eindtijd van de dagen aanpassen.  
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5.2 Plannen diensten 

U opent dit scherm door op de knop ‘planning’ te klikken in het planning/diensten overzicht 

van een vacature.  

 

 
 

In dit scherm kunt u diensten toevoegen/plannen of verwijderen. In het bovenste deelscherm 

geeft u de mogelijk opties in, wanneer u op toevoegen klikt worden de diensten in het 

onderste deelscherm weergegeven.  

 Periode: Het planningsscherm opent met als eerste dag de dag van vandaag en als 

laatste dag de zondag van deze week. U plant in deze periode. Door op het kalender 

icoon te klikken  kunt u de periode aanpassen.  

 # kandidaten: Vul hier in hoeveel kandidaten u voor deze dienst(en) nodig hebt; 

 Vink aan op welke dagen u kandidaten zoekt; 

 Planning: Kies voor een dienst. Dit zijn de diensten die u bij de gekoppelde 

opdrachtgever hebt ingesteld (zie hoofdstuk 2). 

 Adhoc:  

o Kies de begin- en eindtijd.  

o Geef de Adhoc dienst een naam.  

 Als u alles hebt ingesteld klikt u linksboven op ‘toevoegen’. U ziet dat de diensten in 

het onderste deelscherm zijn toegevoegd.  

 U kunt het scherm sluiten door op het rode kruis rechtsboven in het scherm te 

klikken.  
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Planning bekijken 

Door op ‘vorige week’ of ‘volgende week’ te klikken, kunt u de geplande diensten van 

deze vacature bekijken.  

 

Verwijderen / annuleren geplande diensten 

 Klik achter een geplande dienst op ‘verwijderen’; 

 Heeft u meerdere diensten over meerdere dagen gepland, dan krijgt u nu de vraag of 

u alleen deze dienst of de hele serie geplande diensten wilt verwijderen; 

 Kies voor één of alle; 

 Het scherm sluit automatisch; 

 Om te annuleren kies ‘sluiten’.  

 

 


