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Hoofdstuk 1: Over deze instructie 

1.1 Doel 

Deze instructie helpt u met het instellen en gebruik van de OTYS functionaliteit ‘Premium 

Bedrijfsprofielen’. Via deze functionaliteit kunt u bedrijfspresentaties op basis van 

verschillende soorten vragen maken. De inhoud én styling van de bedrijfspresentaties 

kunnen door uw klanten via het portaal op de website aangepast worden. Tenslotte zijn er 

geavanceerde zoekmogelijkheden voor de bezoekers op uw website op basis van de 

technologie van onze zoekpartner Actonomy. 

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 

Ondanks dat wij bij handleidingen altijd ons uiterste best doen om deze zo correct en 

compleet mogelijk te maken, kan het zijn dat er in deze handleiding incorrectheden staan. 

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 Premium Bedrijfsprofielen 

2.1 Over de functionaliteit 

Vanuit uw OTYS systeem is het mogelijk om met behulp van onze Netwerk-functionaliteit 

bedrijven op uw website te presenteren. Deze bedrijven kunnen klanten van u zijn, maar ook 

partners of andersoortige bedrijven. Deze functionaliteit wordt door zowel bureaus als 

jobboards veelvuldig gebruikt. 

 

Omdat een bedrijfspresentatie voor een jobboard een steeds belangrijker wordend product 

is, kwamen er vanuit jobboards verschillende wensen om meer mogelijkheden te bieden in 

deze bedrijfspresentaties. Op basis van deze wensen is door OTYS een verbeterde versie 

ontwikkeld van de klassieke Netwerk functionaliteit: Premium Bedrijfsprofielen. 

 

De belangrijkste functionaliteiten van Premium Bedrijfsprofielen zijn: 

 Zoeken naar bedrijfspresentatie op basis van Actonomy technologie 

(onder andere facetten, eigen sorteervolgorde, zoeken op afstand, cluetips, etc.) 

 De belangrijkste opmaakelementen van de bedrijfspresentatie (header, logo & basiskleuren) 

zijn per bedrijfspresentatie aan te passen. Hierdoor is het eenvoudig om de 

bedrijfspresentatie in de look & feel van uw klant weer te geven. 

 Uw klanten kunnen via het klantenportaal zelf zowel de inhoud als de opmaak van de 

bedrijfspresentaties aanpassen. 

 De detailweergave van de bedrijfspresentatie kan opgedeeld worden in verschillende 

tabbladen. Dit maakt het voor uw bezoekers gebruiksvriendelijker en overzichtelijker. 

 Het is voor ingeschreven kandidaten mogelijk om een bedrijfspresentatie op te slaan op een 

speciale pagina in het kandidatenprofiel. 

 Het systeem is voorbereid op verschillende upsell mogelijkheden, zodat u klanten die u meer 

betalen meer kunt geven. 

 

 

Maakt u nog geen gebruik van de functionaliteit ‘Premium Bedrijfsprofielen’ 
maar bent u wel geïnteresseerd in wat deze functionaliteit u kunt bieden? 
Neem dan contact op met uw accountmanager om de mogelijkheden en 
kosten te bespreken. 

2.2 Opbouw van deze handleiding 

Naast het algemene hoofdstuk over Premium Bedrijfsprofielen, leest u in hoofdstuk 3 hoe u 

Premium Bedrijfsprofielen kunt configureren en hoe u deze configuratie kunt aanpassen. 

Nadat u dit eenmalig hebt gedaan zal u voor iedere nieuwe klant waarvoor u een 

bedrijfspresentatie wilt tonen nog enkele stappen moeten nemen. Hoe u dit doet, staat 

uitgelegd in hoofdstuk 4. 
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Hoofdstuk 3: Premium Bedrijfsprofielen configureren 

3.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk leggen wij u uit hoe u de functionaliteit Premium Bedrijfsprofielen kunt 

configureren en hoe u deze configuratie kunt aanpassen. 

 

Dit zullen we doen in de volgende stappen: 

1. Modules activeren in CMS 

2. Match criteria inrichten 

3. Netwerk vragenset inrichten 

4. Netwerk types inrichten 

5. Wijzigingen aanbrengen in UTSMAN templates 

 

Nadat u alles heeft ingericht is het te adviseren om enkele bedrijfspresentaties in uw 

systeem te plaatsen. Hierdoor kunt u de door u gekozen inrichting testen en zal u zien hoe de 

functionaliteit eruit komt te zien. Hoe u bedrijfspresentaties plaatst, leest u in hoofdstuk 4. 

 

 

Indien u bepaalde opties die vermeld worden in dit hoofdstuk niet heeft in uw 
OTYS systeem, dan heeft dit waarschijnlijk te maken met uw rechten. Neem in 
zo’n geval contact op met de consultant die u ondersteunt in de implementatie 
of met onze afdeling customer support. 

3.2 Modules activeren in CMS 

Om gebruik te maken van Premium Bedrijfsprofielen, zal u eerst deze functionaliteit een 

plek moeten geven op uw website. Dit doet u door modules op bepaalde pagina’s te activeren 

via uw CMS. In de Content Manager System-handleiding leest u hoe u dit doet. 

 

De volgende modules zijn van toepassing op deze functionaliteit: 

 

 Advanced Search Customers 

Deze module toont het uitgebreide zoekformulier waarmee gebruikers kunnen zoeken naar 

bedrijfspresentaties. 

 

 Advanced Search Customers – default results 

Het tonen van een uitgebreid zoekformulier wordt vaak als minder mooi ervaren dan de 

zoekresultaten zelf. Doordat deze functionaliteit bezoekers van uw site erg goed in staat stelt 

om (bijvoorbeeld via de facetten) verder te zoeken in een zoekresultaat, is het ook een prima 

overweging om de bezoeker direct zoekresultaten te laten zien. Deze module toont direct alle 

gepubliceerde bedrijfsprofielen in een zoekresultaat. 

 

 Inloggen klant Otys4 

Als uw klanten bedrijfspresentaties kunnen aanpassen op de website, zal u ergens op uw 

website een plek moeten reserveren waar uw klanten kunnen inloggen. Deze module zorgt 
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voor een inlogscherm van het klantenportaal, waarna de klant (met de juiste rechten) direct 

de inhoud of de opmaak van zijn bedrijfspresentatie kan aanpassen. 

 

 Netwerk Klanten 

Deze module wordt gebruikt voor het weergeven van een bedrijfspresentatie detail pagina. 

Het is dus belangrijk dat u deze module ergens in uw CMS plaatst, al hoeft deze pagina niet 

perse gepubliceerd te zijn. 

3.3 Match criteria inrichten 

Premium Bedrijfsprofielen maakt voor een groot gedeelte gebruik van match criteria die 

gekoppeld zijn aan uw relaties. U kunt deze match criteria vervolgens op verschillende 

plekken in de functionaliteit gebruiken. Het enige dat u hoeft aan te geven is waar u wilt dat 

deze match criteria terug moeten komen. Dit kunt u als volgt inrichten: 

 

1. Open de Instellingen module, tabblad Matching 

2. Dubbelklik aan de linker bovenzijde op het match criterium dat u wilt instellen 

3. Klik bovenin het venster dat verschijnt op de knop Opties 

4. Er opent een nieuw venster waarin u kunt aangeven op welke plekken het match criterium 

gebruikt moet worden 

 

U heeft in dit venster de volgende opties: 

 

 Actonomy Customers search module 

Deze optie zorgt ervoor dat dit match criterium terugkomt in het uitgebreide zoekformulier. 

 

 Actonomy Customers search hook 

Deze optie zorgt ervoor dat dit match criterium terugkomt in de zoek hook (indien gebruikt). 

Indien u deze hook nog niet heeft dan kunnen wij dit tegen kleine meerkosten voor u 

implementeren. 

 

 Actonomy Customers search facets 

Deze optie zorgt ervoor dat dit match criterium terugkomt in de facetten naast de 

zoekresultaten. 

 

 Actonomy Customers detail 

Deze optie zorgt ervoor dat dit match criterium terugkomt in de detail hook (indien gebruikt) 

in de detailweergave van de bedrijfspresentatie. Indien u deze hook nog niet heeft dan kunnen 

wij dit tegen kleine meerkosten voor u implementeren. 

 

 Actonomy Customers cluetip 

Deze optie zorgt ervoor dat dit match criterium terugkomt in de cluetip die u ziet als een 

bezoeker met zijn muis over een zoekresultaat gaat.. 

 

 Actonomy Customers multifacets hook 

Deze optie is momenteel nog in ontwikkeling. 
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Indien u beschikt over een multisite kunt u via het icoon van de wereldbol tevens bepalen op 

welke multisite(s) het match criterium terug moet komen. 

3.4 Netwerk vragenset inrichten 

Een van de belangrijkste onderdelen van Premium Bedrijfsprofielen is de Netwerk 

vragenset. Dit is een vragenset die u aan uw klanten stelt bij het aanmaken / aanpassen van 

een bedrijfspresentatie, net zoals u ook vragensets heeft voor kandidaten die solliciteren of 

klanten die een vacature invoeren. 

 

Het is belangrijk dat u een goede ‘basis vragenset’ heeft. Daarnaast is het mogelijk om 

verschillende vragensets aan te maken en per klant te bepalen welke vragenset voor hen van 

toepassing is. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld aan profit organisaties andere vragen stellen (en 

andere bedrijfspresentaties gebruiken) dan voor non-profit organisaties. 

 

Het instellen van de netwerk vragenset gaat in de volgende stappen: 

 

1. Open de Instellingen module, tabblad Vragensets 

2. Klik aan de rechter onderzijde in de groep Netwerk vragensets op de knop Nieuwe vragenset 

om een nieuwe vragenset aan te maken of dubbelklik op een bestaande vragenset om deze 

aan te passen. 

3. Ten eerste zal u de vragenset een omschrijving moeten geven, zodat uw vragensets kunt 

onderscheiden indien u er meerdere gaat gebruiken: 

a. Vul bij Referentie een interne naam in 

b. Vul bij Omschrijving een eventuele aanvullende omschrijving in 

c. Klik vervolgens op Bewaren 

4. Vervolgens is het belangrijk om pagina’s in te stellen. Deze zullen gebruikt worden als aparte 

pagina bij het invoeren van de antwoorden door de klant via het portal, maar ook als tabbladen 

voor het weergeven van de bedrijfspresentatie: 

a. Klik op de knop Pagina’s 

b. Klik op de knop Nieuwe pagina (of dubbelklik op een pagina om deze aan te passen) 

i. Vul bij Naam de interne naam van de pagina in 

ii. Vul bij Paginatitel de naam in zoals deze op de site weergegeven moet worden 

iii. Plaats bij Introtekst eventueel een introductietekst die gebruikt kan worden 

om uw klant instructies te geven bij het invullen van de vragen in het 

klantenportaal (deze wordt dus alleen gebruikt in het klantenportaal) 

iv. Klik op Bewaren 

c. Herhaal bovenstaande stappen voor iedere pagina die u wilt aanmaken 

5. Vervolgens gaat u vragen plaatsen in de vragenset. Hiervoor klikt u op de knop Nieuwe vraag 

of dubbelklikt u op een bestaande vraag om deze aan te passen: 

a. Vul bij Referentie de interne naam van de vraag in 

b. Kies bij Soort het soort vraag zoals deze aan uw klanten getoond moet worden. U 

heeft hierbij de keuze uit de volgende opties: 

i. Radio: Dit zijn meerdere rondjes waarbij de klant één van de mogelijke 

antwoorden mag selecteren. 

ii. Checkbox: Dit zijn één of meerdere vinkjes waarbij de klant één of meerdere 

van de mogelijke antwoorden mag selecteren. 
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iii. Select: Dit is een drop down menu waarbij de klant één van de mogelijke 

antwoorden mag selecteren. 

iv. Multiselect: Dit is een drop down menu waarbij de klant één of meerdere 

antwoorden mag selecteren. 

v. Textfield: Dit is een vij tekstveld van een regel waarbij de klant een eigen tekst 

in mag opgeven. 

vi. Textarea: Dit is een vrij tekstblok van meerdere regels waarbij de klant een 

eigen tekst mag opgeven. 

vii. Embedded code: Dit is een vrij tekstblok van meerdere regels waarbij de klant 

een embedded code zoals bijvoorbeeld een Youtube video kan opgeven. 

viii. Image: Dit is een uploadveld waarbij de klant een afbeelding kan uploaden. 

ix. Criteria: Hier kunt u de klant in staat stellen om match criteria te selecteren 

die gekoppeld worden aan de relatie. Nadat u deze optie heeft geselecteerd 

kunt u in het drop down menu ernaast aangeven welk match criterium u de 

klant in wilt laten vullen. In het drop down menu daarnaast kunt u opgeven of 

dit weergegeven moet worden als radio, checkbox, select of multiselect. 

x. Customer address: Dit is een ‘item based’ vraag waarbij de klant één of 

meerdere vestigingsadressen kan opgeven. Indien de klant dit doet dan zullen 

deze adressen ook automatisch in uw Relatie Manager verschijnen. 

xi. Customer contact: Dit is een ‘item based’ vraag waarbij de klant één of 

meerdere contactpersonen kan opgeven om hun ervaringen over het bedrijf 

te delen. Indien de klant dit doet dan zullen deze contactperosnen 

automatisch in uw Relatie Manager verschijnen. 

xii. Multi radios: Dit is een vraag met twee extra labels en een aantal 

radiobuttons. Na het selecteren van de vraag kunt u deze extra labels en het 

aantal radiobuttons opgeven. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld vragen ‘Hoe 

formeel is uw organisatie’ met een label ‘Formeel’ aan de linkerzijde, 

vervolgens 5 radiobuttons en een label ‘Informeel’ aan de rechterzijde. De 

klant kan dan aangeven hoe ‘formeel’ zijn organisatie is. 

c. Kies bij Pagina de pagina (en dus het tabblad) waar de vraag moet verschijnen. 

d. Kies bij Niveau een level uit dat gekoppeld wordt aan de vraag: 

i. Level 1: Wordt getoond aan level 1 contactpersonen (zie paragraaf 4.5). 

ii. Level 2: Wordt getoond aan level 1 & 2 contactpersonen (zie paragraaf 4.5). 

e. Plaats een vinkje bij Gebruik als introtekst om deze vraag te tonen als introductietekst 

in de zoekresultaten (alleen mogelijk bij de types ‘textfield’ en ‘textarea’). 

f. Plaats een vinkje bij Toon in zoekresultaten om deze vraag te tonen onder de 

introductietekst in de zoekresultaten (mogelijk bij alle vragen). 

g. Vul bij Uw vraag de naam in zoals deze op de site weergegeven moet worden 

h. Vul bij Uitleg een eventuele extra uitleg in die getoond moet worden aan klanten die de 

bedrijfspresentatie via het klantenportaal aanpassen (bijvoorbeeld een instructie over 

de te uploaden afbeelding). 

i. Klik tenslottte op Bewaren aan de linkerbovenzijde van het scherm. 

6. Nadat u op ‘Bewaren’ heeft gedrukt heeft u nog een tweetal extra opties: 

a. Via de knop Validatie bovenin het vragenscherm kunt u verschillende validaties 

instellen. Zo kunt u bijvoorbeeld instellen dat de vraag verplicht ingevuld moet 

worden. 
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b. Via de knop Nieuw antwoord onderin beeld kunt u (indien u gekozen hebt voor een 

vraag van het type ‘Radio’, ‘Checkbox’, ‘Select’ of ‘Multiselect’) mogelijke antwoorden 

toevoegen. 

 

Hierna kunt u nog eventuele andere vragensets aanmaken. 

3.5 Netwerk types inrichten 

Om te bepalen welke vragenset bij welke klant hoort, zal u tenslotte netwerk types moeten 

instellen. Dit gaat op de volgende manier: 

 

1. Open de Instellingen module, tabblad Matching 

2. Dubbelklik aan de rechter onderkant bij Statussen & types op Netwerk klanten types 

3. Er verschijnt een lijst met de beschikbare netwerk types. Klik op de knop Nieuw type om een 

nieuwe type aan te maken of dubbelklik op een bestaand type om deze aan te passen (de uit 

gegrijsde types ‘client’, ‘partner’ en ‘other’ zijn standaardtypes die u niet kunt aanpassen): 

a. Geef bij Naam een naam voor het type op (bijvoorbeeld ‘Non-profit organisaties) 

b. Selecteer bij Vragenset de van toepassing zijnde vragenset voor dit type relatie 

(bijvoorbeeld ‘Vragenset Non-profit organisaties’). 

c. Klik tenslotte op Bewaren. 

4. Herhaal stap 3 voor de verschillende netwerk types die u wilt gebruiken. 

 

Uw configuratie is hiermee bijna voltooid. Indien gewenst kunt u echter nog enkele 

wijzigingen aanbrengen in de UTSMAN-templates. 

3.6 Wijzigingen aanbrengen in UTSMAN templates 

Alle standaardteksten en overige instellingen zitten in de ‘Unified Template System 

Manager’ (oftewel ‘UTSMAN’) van OTYS. Hier kan u zowel de standaardteksten die wij hebben 

geschreven aanpassen als extra instellingen doen om de Premium Bedrijfsprofielen  

functionaliteit zo goed mogelijk aan te laten sluiten op uw wensen. 

 

Om dit te doen, neemt u de volgende stappen: 

 

1. Toets onderin OTYS Today in de OCLI utsman in gevolgd door <enter>. 

2. In een nieuw venster opent de UTSMAN. Bovenin vindt u een zoekfilter. Zoek een template op 

via het categorie of tekst zoekveld en klik op het icoon van de verrekijker om te zoeken. 

3. Zodra u een template heeft gevonden dubbelklikt u op het template dat u wilt aanpassen. 

4. Wij hebben alle templates in zowel formele als informele zin geschreven. Selecteer bovenin 

bij Formaliteit de formaliteit die op uw website wordt gebruikt. Indien u niet weten welke 

formaliteit dit is, kunt u dit achterhalen in de Instellingen Module, tabblad Templates en 

bovenin bij Formaliteit te kijken. 

5. Indien er meerdere websites gekoppeld zijn aan uw OTYS systeem kunt bovenin eventueel ook 

een specifieke website selecteren (indien u de tekst in het template op de ene site 

bijvoorbeeld anders wilt hebben dan de tekst op de andere site) 

6. Vervolgens kunt u het template aanpassen. U heeft daarbij de volgende opties: 

a. Door op het vergrootglas naast een stuk tekst te klikken kunt u deze tekst aanpassen. 
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b. Door op Toggle te klikken kunt u eventuele verborgen elementen (zoals een 

knopnaam of een foutmelding) aanpassen. Klik opnieuw op Toggle om terug te gaan 

naar de originele weergave. 

c. Door op Instellingen bovenin het template te klikken kunt u eventuele instellingen van 

het template wijzigen. 

 

Voor de functionaliteit Premium Bedrijfsprofielen zijn de volgende templates uit de 

hoofdcategorie ‘Actonomy FO’, subcategorie ‘Relaties’ van toepassing: 

 

Zoekformulier 

 

 Actonomy FO - Relaties - Overig - Uitgebereid zoeken formulier 

Dit is het template dat gebruikt wordt voor het uitgebreide zoekformulier van Premium 

Bedrijfsprofielen. U kunt hierin de volgende zaken instellen: 

o Default keyword search filters: Hier kunt u selecteren in welke velden er standaard 

gezocht moet worden bij het maken van een zoekopdracht op trefwoord. 

o Allow wildcard search: Hiermee stelt u uw bezoekers in staat om standaard ruimer te 

zoeken. Als een bezoeker zoekt op ‘otys software’ dan zal op die manier ook een tekst 

met ‘otys recruitment software’ gevonden worden. 

o Show keyword options: Hiermee zorgt u ervoor dat de trefwoord zoekmogelijkheden in 

het zoekformulier getoond worden. 

o Show distance matching options: Dit zorgt ervoor dat de land, postcode & afstand 

velden in het zoekformulier getoond worden. 

o Default country for distance matching: Hier kunt u het standaardland opgeven waar er 

bij een afstand zoekopdracht gezocht moet worden (bijvoorbeeld Nederland). 

 

Search results 

 

 Actonomy FO - Relaties - Zoekresultaten - Hoofdtemplate 

Dit is het hoofdtemplate dat gebruikt wordt bij de zoekresultaten pagina. U kunt hierin de 

volgende zaken instellen: 

o Def. sorting asc/ desc: Hiermee geeft u aan of de zoekresultaten standaard oplopend 

(ascending) of aflopend (descending) gesorteerd moeten worden. 

o Default sorting: Hiermee geeft u aan of er standaard op relevantie of op bedrijfsnaam 

gesorteerd moet worden. 

o Facet location: Deze is nog in ontwikkeling, gelieve deze op ‘left’ te laten staan. 

 

 Actonomy FO - Relaties - Zoekresultaten - Blokken boven/onder (facets links) 

Dit is het template dat gebruikt wordt voor de blokken bovenin en onderin de zoekresultaten. 

U kunt hierin de volgende zaken instellen: 

o Show ‘Edit query’ link: Hiermee toont u de ‘Bewerk zoekopdracht’ link aan de 

bovenkant van het bovenste blok. 

o Show guided search section: Deze optie is nog in ontwikkeling. 
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o Show ‘New search’ link: Hiermee toont u de ‘Nieuwe zoekopdracht’ link aan de 

bovenkant van het bovenste blok. 

o Show query editor: Hiermee toont u een ‘Bewerk zoekopdracht’ link waarmee 

bezoekers in de zoekresultaten zelf de zoekopdracht kunnen aanpassen. 

 

 Actonomy FO - Relaties - Zoekresultaten - Bewerk zoekopdracht 

Dit is het template dat gebruikt wordt voor het aanpassen van de zoekopdracht in de 

zoekresultaten zelf (mits u deze in het template hierboven heeft geactiveerd): 

o Query editor default view: Dit bepaalt of dit zoekformulier standaard ingeklapt op 

uitgeklapt is. 

o Show distance matching options: Dit zorgt ervoor dat de land, postcode & afstand 

velden in het zoekformulier getoond worden. 

o Show keyword options: Hiermee zorgt u ervoor dat de trefwoord zoekmogelijkheden in 

het zoekformulier getoond worden. 

 

 Actonomy FO - Relaties - Zoekresultaten - Resultaten 

Dit is het template dat gebruikt wordt om de daadwerkelijke zoekresultaten weer te geven. U 

kunt hierin de volgende zaken instellen: 

o Show cluetip: Hiermee bepaalt u of de cluetip getoond moet worden indien een 

bezoeker met zijn muis over een zoekresultaat heen gaat. 

o Show logo: Hiermee bepaalt u of het logo van de klant getoond wordt in de 

zoekresultaten. 

o Results per page: Hiermee bepaalt u hoeveel bedrijven er per pagina van het 

zoekresultaat standaard getoond moeten worden. 

 

De overige opties in dit template hebben geen effect op de werking van Premium 

Bedrijfsprofielen. 

 

 Actonomy FO - Relaties - Zoekresultaten - Cluetip 

Dit is het template dat gebruikt wordt om de cluetip weer te geven (indien u dit in bovenstaand 

template heeft geactiveerd). U kunt hier geen instellingen in wijzigen. 

 

 Actonomy FO - Relaties - Zoekresultaten - Huidige zoekopdracht 

Dit is het template dat gebruikt wordt voor de het ‘huidige zoekopdracht’ blok boven de 

facetten. U kunt hier geen instellingen in wijzigen. 

 

 Actonomy FO - Relaties - Hook - Facets Standaard 

Dit is het template dat gebruikt wordt voor de weergave van de facetten. U kunt hier geen 

instellingen in wijzigen. 

 

 Actonomy FO - Relaties - Zoekresultaten – JavaScript boven 



 

 

 

 

   

 

OTYS Recruiting Technology   1 augustus 2013 

Dit is het template dat gebruikt wordt voor een JavaScript bovenin de pagina. U kunt hier geen 

instellingen in wijzigen. 

 

Hooks 

 

Op uw website kunnen wij verschillende hooks implementeren. Indien u nog niet over een 

van onderstaande hooks beschikt, maar hier wel interesse in heeft dan kunnen wij dit tegen 

kleine meerkosten voor u implementeren. 

 

 Actonomy FO - Relaties - Hook - Banner Standaard 

Dit is het template dat gebruikt wordt voor hook om bepaalde klanten op uw website extra 

onder de aandacht te brengen (zie hoofdstuk 4). 

o Logo tonen: Hiermee toont u het logo van deze klant in deze hook. 

o Beschrijving tonen: Hiermee toont u de beschrijving / introtekst van deze klant in deze 

hook. 

 

De overige opties in dit template hebben geen effect op de werking van Premium 

Bedrijfsprofielen. 

 

 Actonomy FO - Relaties - Hook - Zoekformulier 

Dit is het template dat gebruikt wordt voor hook om een verkort zoekformulier naar 

bedrijfspresentaties weer te geven op uw site. 

o Show distance matching options: Dit zorgt ervoor dat de land, postcode & afstand 

velden in het zoekformulier getoond worden. 

o Show keyword options: Hiermee zorgt u ervoor dat de trefwoord zoekmogelijkheden in 

het zoekformulier getoond worden. 

 

 Actonomy FO - Relaties - Hook - Bedrijfspresentatie 

Dit is het template dat gebruikt wordt voor hook om meer informatie over het bedrijf weer te 

geven op een detailpagina van een bedrijfspresentatie. 

 

Vragensets globaal 

 

Daarnaast zijn de volgende templates uit de hoofdcategorie ‘Overig’, subcategorie 

‘Vragensets globaal’ van toepassing: 

 

 Overig – Vragensets globaal -Vragen 

Dit is het template dat gebruikt wordt om de vragen van het type ‘Customer address’ en 

‘Customer contact’ weer te geven. 
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 Overig – Vragensets globaal - Bedankpagina 

Dit is het template dat gebruikt wordt voor de Bedankpagina die getoond wordt nadat een 

klant in het klantenportaal zijn bedrijfsprofiel heeft aangepast. 
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Hoofdstuk 4: Premium Bedrijfsprofielen gebruiken 

4.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk leggen wij u uit hoe u de functionaliteit Premium Bedrijfsprofielen werkt in 

het dagelijks gebruik. Op deze manier beschikt u als jobboard beheerder over alle stappen 

om deze functionaliteit te beheren. 

 

Het beheren van Premium Bedrijfsprofielen leggen we uit in de volgende stappen: 

1. Bedrijfspresentatie activeren 

2. Inhoud bedrijfspresentatie wijzigen via back office 

3. Opmaak bedrijfspresentatie wijzigen via back office 

4. Klant rechten geven voor zelf wijzigen inhoud & opmaak bedrijfspresentatie 

5. Premium customers & customer banner 

4.2 Bedrijfspresentatie activeren 

Voordat uzelf of uw klant de inhoud en opmaak van een bedrijfspresentatie kunnen wijzigen, 

zal deze als eerste geactiveerd moeten worden. We gaan er vanuit dat er reeds een relatie in 

uw Relatie Manager aanwezig is die als basis dient voor deze bedrijfspresentatie. Indien dit 

nog niet het geval is dan zal u deze relatie eerst aan moeten maken. 

 

Om de bedrijfspresentatie van een bestaande relatie te activeren, neemt u de volgende 

stappen: 

1. Open het CMS. 

2. Klik links bovenin op de knop Netwerk. 

3. Klik in het scherm dat opent op de knop Klanten netwerk. 

4. Klik vervolgens op de knop Toevoegen. 

5. Zoek via het zoekvenster de relatie op die u wilt toevoegen. 

6. Dubbelklik in de zoekresultaten aan de linkerkant op de relatie die u wilt toevoegen, waarna 

deze naar rechts verplaatst zal worden. 

7. Klik op de knop Bewaren in de linker bovenzijde. 

8. Dubbelklik vervolgens op de naam van de relatie in de lijst en vul de volgende velden in: 

a. Selecteer bij Type het type relatie dat u wilt gebruiken. Dit type is onder andere 

belangrijk voor de inhoud van de vragenset (zie paragraaf 3.5). 

b. Plaats een vinkje bij Adres tonen indien u deze wilt tonen in de bedrijfspresentatie. 

c. Plaats een vinkje bij Vacatures tonen indien u de gepubliceerde vacatures van deze 

relatie wilt tonen in de bedrijfspresentatie, hierachter kunt u eventueel een bepaald 

maximum aantal vacatures opgeven (0 = onbeperkt). 

d. Plaats een vinkje bij Evenementen tonen indien u de gepubliceerde evenementen van 

deze relatie wilt tonen in de bedrijfspresentatie, hierachter kunt u eventueel een 

bepaald maximum aantal vacatures opgeven (0 = onbeperkt). 

e. Plaats een vinkje bij Publiceer in shortlist indien uw website beschikt over een 

netwerk shortlist (bijvoorbeeld een tickertape met logo’s) en u dit bedrijf erin op wilt 

nemen. 

f. Voeg eventueel alvast het Logo van het bedrijf toe. 
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g. Klik tenslotte linksboven op Bewaren om deze gegevens op te slaan. 

 

Uw bedrijfspresentatie is nu geactiveerd, waarna u of uw klant de inhoud van deze 

bedrijfspresentatie kunnen gaan aanpassen. 

4.3 Inhoud bedrijfspresentatie wijzigen via back office 

U kunt zelf de inhoud van een bedrijfspresentatie aanpassen via de back office. Om dit te 

doen neemt u de volgende stappen: 

1. Open het CMS. 

2. Klik links bovenin op de knop Netwerk. 

3. Klik in het scherm dat opent op de knop Klanten netwerk. 

4. Dubbelklik vervolgens op de naam van de relatie die u wilt aanpassen. 

5. In het venster dat u verschijnt ziet u onderin de vragen die gekoppeld zijn aan deze relatie. 

Dubbelklik op een vraag om de inhoud hiervan aan te passen. 

6. Vul het antwoord in en klik op Bewaren. Via de knop Bewaren en volgende kunt u eventueel de 

opgegeven tekst bewaren en direct doorgaan naar het volgende veld. 

 

Het is via de bovengenoemde weg niet mogelijk om match criteria te koppelen aan relaties. 

Indien u dus een Criteria vraag tegenkomt, zal u deze hier niet aan kunnen passen. Om 

match criteria te koppelen aan uw relatie neemt u de volgende stappen: 

1. Open de Relatie Manager. 

2. Zoek en open de relatie waarvan u de match criteria wilt aanpassen. 

3. Klik links bovenin op de knop Vacatureteksten. 

4. Klik vervolgens bovenin beeld op de knop Criteria. 

5. Er opent een nieuw scherm. Klik hier bovenin op Toevoegen criteria. 

a. Selecteer bij Criteria het match criterium dat u voor deze relatie wilt aanpassen. 

b. Hieronder zullen bij Waarden direct de mogelijke waarden van dit match criterium 

getoond worden. Selecteer hier de waarden die van toepassing zijn (u kunt CTRL 

gebruiken om meerdere waarden te selecteren). 

c. Klik tenslotte op Bewaren. 

6. Herhaal stap 5 voor eventuele andere match criteria. 

 

Na deze stappen heeft u de bedrijfspresentatie volledig ingevuld. 

4.4 Opmaak bedrijfspresentatie wijzigen via back office 

Het is ook mogelijk om de opmaak van de bedrijfspresentatie aan te passen. Zo kunt u een 

header afbeelding toevoegen die bovenin de bedrijfspresentatie getoond wordt en van 

verschillende elementen de kleuren bepalen. Om dit te doen neemt u de volgende stappen: 

1. Open de Relatie Manager. 

2. Zoek en open de relatie waarvan u de match criteria wilt aanpassen. 

3. Klik op de Details knop bovenin beeld 

4. Ga naar het tabblad Logo. 

5. Klik op de knop Wijzig opmaak bedrijfsprofiel. 

6. Er zal een nieuw venster openen waar u zowel de verschillende elementen een kleur kunt 

geven als een header afbeelding kunt uploaden. 

7. Klik tenslotte op Bewaren om de wijzigingen op te slaan. 
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De opmaak van de bedrijfspresentatie is hierdoor aangepast. 

4.5 Klant rechten geven voor zelf wijzigen inhoud & opmaak bedrijfspresentatie 

Tenslotte is het ook mogelijk om uw klanten rechten te geven om op uw website de inhoud 

en de opmaak van hun bedrijfsprofiel zelf aan te passen.  

 

Om dit te doen neemt u de volgende stappen: 

1. Open de Relatie Manager. 

2. Zoek en open de relatie waarvan u de match criteria wilt aanpassen. 

3. Zorg ervoor dat het vinkje voor Klanten Portaal aangevinkt is. 

4. Zoek en open de rechten van de contactpersoon die u rechten wilt geven. 

5. Ga naar het tabblad Machtigingen en pas de volgende instellingen aan: 

a. Zorg ervoor dat Mag bedrijfsprofiel bewerken aangevinkt is. 

b. Zorg ervoor dat Heeft een betaald bedrijfsprofiel aangevinkt is. 

c. Zorg ervoor dat Nieuw netwerk profiel in portal aangevinkt is. 

d. Kies bij Niveau het level (Niveau 1 of Niveau 2) van de vragen die de contactpersoon 

mag beantwoorden. Welke vragen dit zijn is afhankelijk van de configuratie van uw 

vragensets (zie paragraaf 3.4). 

e. Zorg ervoor dat Inloggen actief aangevinkt is. 

f. Zorg ervoor dat Klanten Portaal aangevinkt is. 

g. Klik tenslotte op de knop Bewaren. 

 

Vervolgens kunt u uw klant de inloggegevens versturen. Hoe u dit doet valt buiten het bereik 

van deze handleiding: 

 Indien er in het Machtigingen tabblad bij Wachtwoord ‘encrypted’ staat, dan kan u in onze 

Handleiding OTYS Central Directory lezen hoe u een wachtwoord kunt genereren en e-mailen 

naar de klant. 

 In alle andere gevallen kunt u in onze Handleiding Portals lezen hoe u dit kunt doen. 

 

4.6 Premium customers & customer banner 

De functionaliteit Premium Bedrijfsprofielen biedt u verschillende ‘upsell’ mogelijkheden 

waaronder het opgeven van een niveau/level bij zowel de vragensets (zie paragraaf 3.4) als 

bij de contactpersoon (zie paragraaf 4.5). Hiernaast bieden wij u nog verschillende andere 

upsell mogelijkheden. 

 

Via Premium customers kunt u afdwingen dat bepaalde relaties bovenin de zoekresultaten 

verschijnen met een aparte markering. Deze bedrijven krijgen hierdoor extra exposure. 

 

Via Customer banner kunt u op een hook op uw website één of meerdere bedrijven extra 

onder de aandacht brengen. In deze hook wordt steeds willekeurig één bedrijf getoond die 

gekenmerkt staat met Customer banner. 
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Om een bedrijf te markeren als Premium customer of Customer banner neemt u de 

volgende stappen: 

1. Open het CMS. 

2. Klik links bovenin op de knop Netwerk. 

3. Klik in het scherm dat opent op de knop Klanten netwerk. 

4. Dubbelklik vervolgens op de naam van de relatie die u wilt aanpassen. 

5. Onderin ziet u de vinkjes Premium customer en Customer banner. Plaats de vinkjes die van 

toepassing zijn en klik tenslotte op Bewaren. 

 


