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Hoofdstuk 1: Over deze instructie
1.1 Doel
Het doel van deze instructie is ervoor te zorgen dat u de taken binnen de Portal-module naar
behoren kunt uitvoeren en de module naar de behoeftes en voorkeuren van uw organisatie
kunt instellen. Hierdoor kunt u optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die de Portal
module biedt.
1.2 Indeling
Deze instructie begint met een uitleg over wat portals zijn. Daarna wordt een beschrijving
kort weer gegeven wat de verschillende portals zijn en hoe deze ingesteld kunnen worden.
1.3 Functie van portals
Een Otys website bestaat uit één of meer portals. Een portal is een deel van een website
waarop u specifieke informatie publiceert. Zo zorgt u ervoor dat iedereen die inlogt, alleen de
informatie te zien krijgt die voor zijn/haar gebruikersgroep interessant is.
Welke login toegang geeft tot welke onderdelen bepaalt u helemaal zelf. Ook kunt u voor de
verschillende gebruikers(groepen) rechten instellen.
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;
Gebruik van Internet Explorer;
Basisgebruik Otys;
Taken die in een van de beschikbare handleidingen staan.

1.5 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: Kandidaten portal
De Kandidaten portal is het deel van de website waarop de kandidaten kunnen inloggen en
online solliciteren. Verder kunt u de kandidaten hun eigen gegevens laten aanpassen. De
Kandidaten portal is gekoppeld aan de Kandidaat manager.
2.1 Module en templates
Kandidaten kunnen op twee manieren toegang krijgen tot de Kandidaten portal. Ze kunnen
zich inschrijven via uw website, maar u kunt ze ook zelf webuser maken.
Zowel het inschrijven als het inloggen zijn CMS modules. U moet deze toevoegen aan een
pagina op uw website.
Module toevoegen
Klik in de sitemap op de pagina waar u een
module wilt toevoegen;
Selecteer de gewenste module in het
dropdownmenu ‘Module’;
Klik op ‘Bewaren’.

Module Kandidaat registratie (Inschrijven Otys4)
Deze module geeft bezoekers van uw website de
gelegenheid om hun gegevens toe te voegen aan uw database. Ze hoeven niet op een
specifieke vacature te solliciteren.
Na het inschrijven kunnen kandidaten de vragenset ‘Mijn gegevens’ invullen. Zij zijn
bovendien in staat om in te loggen.
Belangrijke templates voor deze module:
Kandidaat – Inschrijven 1
Kandidaat – Inschrijven 1a
Kandidaat – Inschrijven bedankt
Email – K – Bevestiging inschrijven

Module Kandidaten login (Inloggen Kandidaat)
Deze module zorgt ervoor dat bezoekers die geregistreerd staan of gesolliciteerd hebben, in
kunnen loggen op uw website. Zij kunnen dan
bijvoorbeeld solliciteren, of hun gegevens
aanpassen. Als de kandidaat zijn of haar
wachtwoord vergeet, kan dit opnieuw toegestuurd
worden.
Belangrijke templates voor deze module:
Kandidaat – Inloggen
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Email – K – Nieuw wachtwoord

Vragenset Mijn gegevens
De kandidaat kan, na het inloggen of inschrijven, zijn
of haar gegevens aanpassen. Daarvoor wordt de
vragenset ‘Mijn gegevens’ gebruikt.
De gegevens die uw bezoekers kunnen toevoegen of
wijzigen zijn afhankelijk van deze vragenset. Hierin
kunnen de volgende onderdelen gebruikt worden:
Persoonlijke gegevens van de kandidaat;
Werkervaring van de kandidaat;
Opleiding van de kandidaat;
Computervaardigheden, persoonlijke vaardigheden
en taalvaardigheden.
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2.2 Kandidaat
Een kandidaat kan op de volgende manieren toegang krijgen tot uw website:
Kandidaat schrijft zichzelf in
Kandidaat solliciteert via website
U maakt de kandidaat webuser
U maakt al uw kandidaten in 1x webuser

Webusers
In het hoofdstuk ‘Gebruikers’ in de Key User handleiding staat beschreven hoe u nieuwe
webusers maakt.
Sollicitaties tonen na inloggen
Klik op
in de toolbar;
Selecteer het tabblad ‘Templates’;
Vink ‘Tonen mijn sollicitaties’ aan;
Klik op ‘Bewaren’.

Solliciteren via knop uitschakelen
Klik op
in de toolbar;
Selecteer het tabblad ‘Templates’;
Vink ‘Solliciteren uitschakelen’ aan;
Klik op ‘Bewaren’.

2.3 Vragensets en kandidaatgegevens
Vragensets komen op verschillende plaatsen in uw systeem terug.
Open sollicitaties: Wanneer een kandidaat zich inschrijft via uw website, maar niet op een
specifieke vacatures solliciteert, vult hij/zij deze set in.
Standaard sollicitatieformulier: Wanneer u een vacature publiceert, moet u een vragenset
toekennen. Deze vult de kandidaat dan in. Daarvoor wordt deze set gebruikt.
Mijn gegevens: Wanneer een kandidaat die webuser is, inlogt op uw site kan hij/zij deze
gegevens desgewenst aanpassen.
Relaties: Wanneer u relaties heeft gemachtigd om zelf vacatures op uw website te plaatsen,
wordt deze vragenset automatisch aan de vacature gekoppeld.

Voor de eerste drie opties kunt u in principe dezelfde vragenset gebruiken. Desgewenst kunt
u voor alle opties een verschillende set aanmaken.
Vragenset kopiëren, aanmaken, wijzigen etc
De benodigde taken met betrekking tot de vragensets staan beschreven in het hoofdstuk
‘Vragensets’ in de Key User handleiding.
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Hoofdstuk 3: Klanten portal
In de Klanten portal kunnen uw klanten afhankelijk van de rechten die u aan hen toegekend
heeft, inloggen op de website. Deze klanten mogen ook vacatures toevoegen, gekoppelde
kandidaten zoeken en deze bekijken. Wanneer u dat wenst kunnen de klanten ook in uw
database zoeken. Een Klanten portal biedt u de mogelijkheid om uw website als jobboard te
gebruiken.
Klanten portal is een module. U moet deze, met behulp van het CMS, op een van de pagina’s
van uw website plaatsen.
Module toevoegen
Klik in de sitemap op de pagina waar u een module wilt toevoegen;
Selecteer de gewenste module in het dropdownmenu ‘Module’;
Klik op ‘Bewaren’.

3.1 Inloggen op webpagina
Module Klanten registratie
Met de Klanten registratie module kunnen
klanten zichzelf registreren. U kunt dan in de
back-office de klant accepteren. Zo kunt u zelf in
de hand houden wie u toevoegt. De klant
ontvangt vervolgens van u login- gegevens voor
de website.
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Module Klanten login (Inloggen Klanten)
Wanneer u klanten de mogelijkheid wil geven om
op uw website in te loggen dan moet u binnen het
CMS de module toevoegen. Selecteer hier
klanten login
U kunt op deze manier uw website inrichten als
een jobboard, zodat klanten hun eigen vacatures
kunnen plaatsen en in de gaten houden. U kunt
ze ook de mogelijkheid geven om zelf tussen uw
kandidaten te zoeken.
Klanten die toegang hebben tot u website kunnen inloggen met de door u verstrekte
gebruikersnaam en wachtwoord.
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3.2 Rechten toekennen
Klanten rechten toekennen
Klik op
in de toolbar;
Klik op ‘Nieuwe relatie’;
Vul de gegevens in de velden in;
Vink ‘Portal’ aan;
Klik op ‘Bewaren’;
Klik op ‘Nieuwe contactpersoon’;
Selecteer het tabblad ‘Machtigingen’;
Vink ‘Klanten portal’ en overige gewenste opties aan;
Klik op ‘Bewaren’.

Klanten toegang tot website verlenen
Selecteer het tabblad ‘Machtigingen’;
Klik op ‘Aanmaken’ (genereert gebruikersnaam en wachtwoord voor uw klant);
Klik op ‘Bewaren’.

Klanten vacatures laten plaatsen
Selecteer het tabblad ‘Machtigingen’;
Vink ’Mag direct vacatures toevoegen’ aan (vink eventueel ook andere rechten die te maken
hebben met ‘Vacatures invoeren’ aan);
Klik op ‘Bewaren’.

N.B. Wanneer u klanten vacatures laat plaatsen moet u een vragenset toekennen aan de
relatie (zie § 3.3 van deze instructie)
Klanten toegang tot kandidatendatabase verlenen
Selecteer het tabblad ‘Machtigingen’;
Vink ’Mag kandidaten zoeken’ aan;
Klik op ‘Bewaren’.
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Tekstveld publiek maken voor ingelogde opdrachtgevers
Wanneer u wilt dat een relatie kandidaten mag zoeken dan kunt u bijvoorbeeld ‘Opleiding’
publiek maken Door deze handeling kunnen ingelogde opdrachtgevers de
opleidingsgegevens van uw kandidaten zien. Dit is mogelijk voor de tekstvelden ‘Kandidaten’
en ‘Vacatures’.
Klik op
in de toolbar;
Selecteer het tabblad ‘Indelingen’;
Dubbelklik op het kandidaten tekstveld dat u publiek wilt maken;
Vink ‘Publiek’ aan;
Klik op ‘Bewaren’.

N.B. De ‘tekstvelden kandidaten’ vindt u in het deelvenster linksboven.
3.3 Vragensets
Als u een relatie (klant) vacatures wilt laten toevoegen in uw systeem, dan is het nodig dat u
een vragenset toekent aan deze relatie. Voor het toekennen van vragenset kunt u gebruik
maken van de basis vragenset. Deze vragenset kunt u wijzigen naar eigen behoefte. Wanneer
u geen gebruik wenst te maken van de basis vragenset kunt u zelf een nieuwe vragenset
aanmaken. De vragenset kan over verschillende pagina’s verdeeld worden.
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Pagina’s in vragenset aanmaken
Klik op
Dubbelklik op de relatie;
Klik op

;

Klik op
in het venster ‘Wijzigen vragenset’;
Klik op ‘Nieuwe pagina’;

Vul de ‘Naam’ en overige gegevens in;
Klik op ‘Opslaan’.

Bij het aanmaken van pagina’s verschijnt er dropdownmenu. Bij het aanmaken van een
nieuwe vragenset kunt u in dit menu selecteren op welke pagina’s de vragen geplaatst
moeten worden.
Aanmaken van vragensets in de Relatie manager
Klik op
Dubbelklik op de relatie;
Klik op
;
Klik op ‘Nieuwe vragenset’ (programma vraagt of u de vragen uit de basisset wilt overnemen);
Klik ‘Ok’ voor het starten met de vragen uit de basisset ( kies ‘Annuleren’ wanneer u een
geheel nieuwe vragenset wilt toevoegen);
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Vul in het veld ‘Referentie’ de naam van de nieuwe vragenset in;
Vul de overige velden in;
Klik op ‘Opslaan’;
Klik op ‘Nieuwe vraag’;

Vul in het veld ‘Referentie’ de gewenste referentie in;
Selecteer in het dropdownmenu ‘Soort’ basisgegevens (voor vragen over basisgegevens);
Selecteer in het dropdownmenu ‘Soort’ functie profiel (voor vragen over functie profiel);
Selecteer in het dropdownmenu ‘Soort’ criteria ( voor aanmaken van vragen over match
criteria);
Selecteer bij ‘Plaatsing’ de gewenste optie (bij de keuze ‘naast’ worden de vraag en het
antwoord naast elkaar weergegeven);
Vul in het veld ‘Stel hier u vraag’ hetzelfde in als bij ‘Referentie’ is ingevuld;
Vul in het veld ‘Verklarende tekst’ extra informatie voor de kandidaat in ( bijvoorbeeld dat u
CV’s verwacht in MS Word formaat);
Klik op ‘Opslaan’;
Vink de gewenste optie aan bij ‘Gebruik deze set voor’;
Klik op ‘Pagina’s’;
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Vul de gegevens in;
Klik op ‘Bewaren’.

N.B. Wanneer u ervoor kiest om de vragen uit de basisset als startpunt te nemen, hoeft u
alleen extra vragen toe te voegen en overbodige vragen te verwijderen of aan te passen.
Controleer na het aanmaken van een vragenset of er geen lege pagina’s in de vragenset
zitten, en als de vragen in een logische volgorde
zijn.
Aanmaken validatie
Wanneer u wilt dat er bij het invullen van een vraag
een fout-controle gedaan wordt kunt u dit instellen
in het venster ‘Validatie’.
Klik op
in de toolbar;
Dubbelklik op de relatie;
Klik op ‘Vragen’;
Dubbelklik op een vraag in de vragenlijst;
Vink de gewenste velden aan;
Klik op ‘Opslaan’.

Wijzigen van vragensets
Klik op
in de toolbar;
Dubbelklik op de relatie;
Klik op ‘Vragen’;
Dubbelklik op een vraag in de vragenlijst;
Pas de gegevens aan;
Klik op ‘Bewaren’.

OTYS Recruiting Technology

1 augustus 2013

Toekennen van vragensets
Klik op
in de toolbar;
Dubbelklik op de relatie;
Klik op ‘Vragen’;
Dubbelklik op een vragenset;
Klik op ‘Toekennen’ (programma vraagt of deze vragenset moet worden toegekend aan de
relatie);
Klik op ‘Bewaren’;

Let op: Deze toegekende vragenset is een kopie van de (basis) vragenset. Bij eventuele
aanpassing in de vragenset, worden de kopieën niet automatisch bijgewerkt
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Hoofdstuk 4: Leveranciers portal
De Leveranciers portal is een uitbreiding op de Klanten portal. Zij is speciaal voor klanten die
hun kandidaten door externen aangeleverd krijgen. U zet uw vacatures op de portal en
leveranciers kunnen hun kandidaten online koppelen, zodat u ze niet handmatig hoeft in te
voeren. Leveranciers kunnen vervolgens inloggen om te zien wat de status van hun
kandidaten is. De Leveranciers portal is een betaalde module die op aanvraag beschikbaar
is.
4.1 Aanmaken leveranciers portal
Leveranciers portal aanzetten
Klik op
in de toolbar;
Klik op ‘Nieuwe relatie’ of selecteer een bestaande relatie;
Vul de gegevens in de velden in;
Vink ‘Portal’ aan;
Klik op ‘Bewaren’;
Klik op ‘Nieuwe contactpersoon’ of selecteer een bestaande contactpersoon;
Selecteer het tabblad ‘Machtigingen’;
Vink ‘Leveranciers portal’ en de overige gewenste opties aan;
Klik op ‘Bewaren’.

Leveranciers toegang tot website verlenen
Selecteer het tabblad ‘Machtigingen’;
Klik op ‘Aanmaken’ (genereert een gebruikersnaam en wachtwoord voor uw klant);
Klik op ‘Bewaren’.

Nadat dat de leverancier toegang heeft gekregen tot de website, kunnen geautoriseerde
contactpersonen inloggen op de Leveranciers portal.
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4.2 Vacature voor leveranciers beschikbaar maken
In de Vacature Manager moet worden aangegeven of een vacature op een Leveranciers
portal zichtbaar mag zijn.
Klik op
in de toolbar;
Klik op ‘Nieuwe vacature’ of selecteer een bestaande vacature ;
Vink ‘Leveranciers portal’ aan of maak een selectie van relaties die als leverancier zijn
aangemerkt;

Klik op ‘Bewaren’.

Selectie van leveranciers
Wanneer u een vacature niet beschikbaar wilt stellen voor alle leveranciers, dan kunt u een
selectie maken in de leverancierslijst. Alleen de geselecteerde leveranciers kunnen dan uw
vacature bekijken.
De selectie knop opent een venster met een lijst van alle leveranciers waarvoor in de Relatie
Manager de Leveranciers portal checkbox aangevinkt is.
Vink ‘Selectie’ bovenin het rechter deelvenster aan;
Klik op ‘Selectie’ in het rechter deelvenster;

Klik op ‘Selecteren’;
Dubbelklik op een leverancier om deze te selecteren;
Klik op ‘Invoegen’.

N.B. de leveranciers die verplaatst zijn van het linker- naar het rechter deelvenster kunnen
de betreffende vacature zien en kandidaten aanleveren. Deze lijst kan altijd aanpast worden.

Vacatures publiceren op Leveranciers portal
Klik op
in de toolbar;
Dubbelklik op gewenste vacature;
Klik op
bij basisgegevens in het linker deelvenster;
Selecteer het tabblad ‘Portal’ ;
Vink ‘ Publicatie Leveranciers portal’ aan;
Klik op ‘Opslaan’.
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N.B.:Het is mogelijk om een vacature voor leveranciers beschikbaar te maken, maar deze
vacature niet openbaar op de website te plaatsen. U kunt zelf bepalen wanneer u dit wil
veranderen. De ‘Publiceer op Leveranciers portal’ checkbox is alleen aan te vinken indien het
vinkje ‘Leveranciers portal’ in het hoofdscherm is aangevinkt.
4.3 Inloggen op webpagina
Leveranciers die inloggen, komen op een persoonlijke pagina terecht.

Om op de Leveranciers portal te komen moet u klikken op ‘Ga naar Leveranciers Portaal’.
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Wanneer u op ‘Vacatures’ klikt, heeft u de mogelijkheid om aangeleverde of gepubliceerde
vacatures te bekijken.

Als leverancier kunt u kandidaten aandragen voor deze vacatures. Dit kan op verschillende
manieren o.a.:
Kandidaten voorstellen
Klik op ‘Vacatures’ in de Leveranciers portal;
Klik op gewenste vacature;
Klik op ‘Kandidaten voorstellen’;
Vul gewenste gegevens in het sollicitatieformulier in.
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Het sollicitatieformulier dat hier zichtbaar wordt is gekoppeld aan de vacature. Dit formulier
is ook zichtbaar bij kandidaten die rechtstreeks reageren op deze vacature.
De knop ‘Eerder aangeboden’ laat een lijst met kandidaten zien die reeds eerder aangeboden
zijn. In deze lijst kan de leverancier zien wat de status is van die kandidaat in het selectie
proces.
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Automatische kandidaat registratie
Klik op ‘Vacatures’ in de Leveranciers portal;
Klik op de gewenste vacature;
Vul het e-mailadres van de kandidaat in;
Klik op ‘Bladeren’;
Voeg het CV van de kandidaat toe;
Klik op ‘Automatische kandidaat registratie’.

4.4 Aanlevering kandidaten
Het aanleveren van kandidaten geschiedt zowel vanuit de Relatie portal. Als u op de website
in de Leveranciers portal op kandidaten klikt kunt u zien voor welke vacatures eerder
kandidaten aangeboden zijn.
In de back-office kunt u met de knop ‘Aangeleverde kandidaten’ een venster openen om alle
door een leverancier aangeleverde kandidaten te zien. Deze vacature beschikbaar is dus voor
alle relaties die kunnen inloggen op de Leveranciers portal. Indien geen beperking is een
vacature gepubliceerd op de Leveranciers portal voor alle leveranciers zichtbaar.
Klik op
in de toolbar;
Selecteer de gewenste relatie;
Klik op
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Kandidaten aanlevering
In het kandidaten detail venster is een extra tabblad ‘Leveranciers’ te zien. In dit tabblad kunt
u zien wie de leverancier is en om welke vacature het gaat. Dit tabblad is alleen zichtbaar
wanneer de kandidaat ook is aangeleverd via een leverancier.
Klik op
in de toolbar;
Dubbelklik op gewenste kandidaat;
Dubbelklik op de NAW gegevens van de kandidaat;
Selecteer het tabblad ‘Leveranciers’;

Leveranciers tabblad
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