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Versiemanagement 

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende versies van dit document. 

Versie Datum Auteur Omschrijving 

1.0 19-03-2014 OTYS Academy 

Eerste versie van handleiding bestaande uit drie 
hoofdstukken. Hoofdstuk 1 (Over deze instructie) 

met paragraven ‘Doel’ (1.1), ‘Over de functionaliteit’ 
(1.2), ‘Basiskennis’ (1.3) en ‘Commentaar’ (1.4). 

Hoofdstuk 2 (Rapportages aanmaken) met 
paragraven ‘Toegang tot procedure rapportages’ 

(2.1), ‘Nieuw rapport maken’ (2.2), ‘Kolommen 
toevoegen’ (2.3), ‘Tijdsduur kolommen toevoegen’ 
(2.4), ‘Rapport lay-out bepalen’ (2.5), ‘Targets per 
gebruiker instellen’ (2.6), ‘Rapporten toewijzen’ 

(2.7) en ‘Tabbladen Reporter beheren’ (2.8). 
Hoofdstuk 3 (Rapportages genereren) met 

paragraven ‘Rapport genereren vanuit Vacature 
Manager’ (3.1), ‘Rapport exporteren naar Excel, 

Word, PDF & online presentatie’ (3.2) en ‘Rapport 
genereren vanuit OTYS Reporter’ (3.3). 

1.1 30-10-2014 Bastiaan Brans 
Verduidelijking gemaakt over gebruikte 

publicatiedatum bij ‘ Vacature doorlooptijd’ (2.3). 
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Hoofdstuk 1: Over deze instructie 

1.1 Doel  

Deze instructie helpt u met het instellen en gebruiken van de Procedure rapportages 

functionaliteit in uw OTYS systeem. Op deze manier kunt u optimaal gebruik maken van de 

geboden voordelen en mogelijkheden.  

1.2 Over de functionaliteit 

Procedure rapportages is een functionaliteit in OTYS die het mogelijk maakt om 

geavanceerde rapportages te maken op basis van koppelingen tussen kandidaten en 

vacatures. Gebruikers van de procedure rapportages hebben de mogelijkheid tot het creëren 

van diverse soorten rapportages en deze online presenteren inclusief grafische weergave. 

Ook kunnen deze rapportages worden geëxporteerd naar Excel, Word en PDF. Tot slot 

kunnen de grafische weergaven van de rapportages ook worden getoond in de back office via 

de OTYS Reporter.  

 

Alvorens u gebruik kunt maken van de procedure rapportages in OTYS dient uw OTYS 

consultant een aantal zaken voor u in te richten. Uw OTYS consultant zal er voor zorgen dat 

elke OTYS gebruiker van uw organisatie de juiste rechten krijgt toegewezen. 

1.3 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.  

1.4 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: Rapportages aanmaken 

2.1 Toegang tot procedure rapportages 

Zodra de Procedure rapportages functionaliteit voor u is geactiveerd, heeft iedere OTYS 

gebruiker toegang tot deze rapportages.  Deze knop bevindt zich in de Vacature manager in 

OTYS. 

 

 
Afbeelding 2.1.1 – Knop ‘Rapportages’ in Vacature Manager 

 

Wanneer u op de knop Rapportages heeft geklikt, komt u in het scherm van de procedure 

rapportages terecht. Hier heeft u de volgende mogelijkheden: 

 Rapportages maken / bewerken 

Via deze knop kunt u rapportages inrichten en bepalen welke velden er in de 

rapportage terug dienen te komen. 

 Export 

Hiermee kunt u rapportage gegevens exporteren naar Excel. 

 Exporteer naar PDF 

Hiermee kunt u, wanneer een rapportage gebouwd en gegenereerd is, deze 

exporteren naar PDF. 

 Exporteer naar Word 

Hiermee kunt u, wanneer een rapportage gebouwd en gegenereerd is, deze 

exporteren naar Word. 

 Online presentatie versturen 

Hiermee kunt u, wanneer een rapportage gebouwd en gegenereerd is, deze online 

presenteren en versturen. 

 

Afbeelding 2.1.2 – Startscherm procedure rapportages 
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2.2 Nieuw rapport maken 

Om een nieuwe rapportage te maken, gaat u als volgt te werk: 

 Klik op Rapportages bewerken 

 Klik op Nieuw rapport maken 

 Geef bij Naam het rapport een naam 

 Plaats een vinkje bij Voor alle gebruikers indien u de rapportage beschikbaar wilt 

stellen voor uw collega’s. Indien u dit niet doet zal de rapportage enkel voor uzelf 

beschikbaar zijn. 

 Klik op Bewaren 

 

Het rapport is nu opgeslagen. U kunt nu kolommen toevoegen aan het rapport. 

 

Afbeelding 2.2.1 – Nieuw rapport maken 

2.3 Kolommen toevoegen 

Nadat u een rapport heeft aangemaakt, kunt u hier kolommen aan gaan toevoegen. Om dit te 

doen gaat u als volgt te werk: 

 Dubbelklik op de naam van het rapport  

 Klik op Toevoegen 

 Er opent een venster waar u een veld kunt toevoegen aan het rapport. Bij Kolom type 

kunt u kiezen uit een van de volgende typen: 

o Uit logboek 

Alle (koppel)statuswijzigingen worden vastgelegd in een logboek. Dit type 

toont alle opgeslagen gegevens uit dit logboek. 

o Actueel 

Dit type toont actuele gegevens. Met andere woorden de actuele gegevens van 

een kandidaat of een vacature. 

o Rapportage 

Data van dit type zal aantallen (getallen) toevoegen aan de rapportage. 

Wanneer u rapportages draait op aantallen geeft dit u de mogelijkheid tot het 

opmaken van grafieken en tabellen. Met het type Rapportage bent u in staat 

om per vacature een rapport van één regel / rij te genereren. Het gebruik van 

het type rapportage heeft dus fundamentele invloed op het uiterlijk van uw 

rapportage en het is belangrijk om ten minste één veld van het type 

‘Rapportage’ toe te voegen. 

 Wanneer u kiest voor type Uit logboek of Actueel, heeft u nog de mogelijkheid om 

Titel en Afkorting toe te voegen. Dit kan van belang zijn wanneer u in de 
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rapportweergave niet de standaardnaam (bijvoorbeeld ‘1. Werving’) wilt gebruiken 

maar een aangepaste naam (bijvoorbeeld ‘Fase Werving’).  

 Wanneer u kiest voor type Rapportage heeft u naast Titel en Afkorting ook nog de 

mogelijkheid om bij Aanvullende opties de gegevens te beperken. Indien u 

bijvoorbeeld de koppelstatus ‘Voorgesteld bij opdrachtgever’ heeft geselecteerd, 

maar enkel het aantal kandidaten wilt tonen dat op het moment van de 

statuswijziging de hoofdstatus ‘Interne kandidaat’ heeft, kunt u de gegevens hiermee 

filteren. 

 

Afbeelding 2.3.1 – Rapportage detail 

 

Binnen de verschillende typen bestaan er de volgende mogelijkheden tot het kiezen van de 

rapportage velden. 

 

Uit logboek 

De volgende gegevens van het type ‘Uit logboek’ kunnen als kolom toegevoegd worden: 

 

 Tijdsduur * 

Dit veld toont de datum & tijd van een status wijziging. 

 Vacature 

Dit veld toont de naam van de vacature. 

 Relatie 

Dit veld toont het bedrijf / relatie dat gelinkt is aan de vacature 

 Vacature eigenaar 

Dit veld toont de consultant die als vacature beheerder in OTYS staat. 

 Kandidaat * 

Dit veld toont de kandidaat naam waar de status wijziging betrekking op heeft. 

 Kandidaat status * 

Dit veld toont de hoofdstatus van de kandidaat waarvan een status gewijzigd is.  

 Koppelstatus 1 * 

Dit veld toont de koppelstatus in de 1e fase op het moment van de statuswijziging.  
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 Koppelstatus 2 * 

Dit veld toont de koppelstatus in de 2e fase op het moment van de statuswijziging.  

 Koppelstatus 3 * 

Dit veld toont de koppelstatus in de 3e fase op het moment van de statuswijziging.  

 Veroorzaakt door * 

Dit veld toont de consultant die zorgde voor de statuswijziging. 

 Point Of Entry (POE) * 

Dit veld toont de locatie in OTYS waar de statuswijziging is geïnitieerd (bijvoorbeeld 

‘Back office’ of ‘Back office / uitgebreid zoeken’). 

 Vacature status aan einde rapportageperiode 

Dit veld toont de vacaturestatus op het eind van de rapportage periode. 

 

* Wanneer er geen veld van het type ‘Rapportage’ wordt gebruikt (en elke statuswijziging 1 

regel beslaat) kan dit nuttige informatie zijn. Wanneer u in het rapport gebruikt maakt van 

het type ‘Rapportage’ (en 1 vacature met wellicht meerdere statuswijzigingen op 1 regel 

wordt weergegeven in het rapport is dit veld niet meer relevant. 

 

Afbeelding 2.3.2 – Logboek kolom toevoegen 

 

Actueel 

De volgende gegevens van het type ‘Actueel’ kunnen als kolom toegevoegd worden: 

 

 Start publicatie 

Dit veld toont de publicatie startdatum, indien u hier gebruik van maakt 

 Eind publicatie 

Dit veld toont de publicatie einddatum, indien u hier gebruik van maakt 

 Dagen actief 

Dit veld toont de publicatie einddatum minus de startdatum, uitgedrukt in dagen. 

 Vacature referentie 

Dit veld toont het referentienummer van de vacature. 

 Vacature locatie  

Dit veld toont de locatie van de vacature. 
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 Vacature gemaakt 

Dit veld toont de aanmaakdatum van de vacature. 

 Vacature status 

Dit veld toont de status van de vacature. 

 Vacature doorlooptijd 

Dit veld toont de doorlooptijd van de vacature. Dit aan de hand van de stopdatum 

minus de publicatiedatum (uitgedrukt in dagen). Als er geen stopdatum is, of als de 

stopdatum ligt na de einddatum van het rapport, wordt de einddatum van het rapport 

gezien als stopdatum. 

LET OP: Voor deze statistiek wordt de publicatiedatum gebruikt die u handmatig 

selecteert bij het wijzigen van een vacature. Heeft u deze optie niet, dan kunt u deze 

optie aanvragen via een support ticket. 

 Aantal kandidaten benodigd 

Dit veld toont het aantal kandidaten dat benodigd is voor deze vacature, indien u hier 

gebruik van maakt 

 Match criteria 

Het is ook mogelijk om de match criteria van de vacature op te nemen als kolom in de 

rapportage. Alle geconfigureerde matchcriteria kunnen worden opgenomen in het 

rapport. 

 

Rapportage 

De volgende gegevens van het type ‘Rapportage’ kunnen als kolom toegevoegd worden: 

 

 Aantal kandidaten 

Dit veld toont het aantal kandidaten met statuswijzigingen in de rapportage periode. 

 Totaal aantal kandidaten 

Dit veld toont het totaal aantal kandidaten met statuswijzigingen (zowel binnen als 

buiten de opgegeven rapportage periode). 

 Kandidaat hoofd statussen * 

Je kan één of meerdere kandidaat hoofd statussen selecteren.  

 Kandidaat koppel statussen * 

Je kan één of meerdere kandidaat koppel statussen selecteren. 

 

* Indien een koppelstatus gewijzigd wordt, zal dit als één statuswijziging tellen. Voor iedere 

kolom kan een statuswijziging van een koppeling het getal in een cel met maximaal 1 

verhogen. Dit is het beste uit te leggen aan de hand van een tweetal voorbeelden. 
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Afbeelding 2.3.3 – Rapportage kolom toevoegen 

 

Voorbeeld 1: rapportage kolom op basis van koppelstatus 

Indien er een kolom ‘Interview’ is aangemaakt op basis van koppelstatussen ‘1e interview’, 

‘2e interview’ en ‘3e interview’ is aangemaakt, zal er bij een koppelstatuswijziging gekeken 

worden of een van deze koppelstatussen geselecteerd zijn. Stel kandidaat ‘Jan Janssen’ is 

gekoppeld aan vacature ‘PHP Programmeur’. De koppelstatus wordt gewijzigd naar ‘1e 

interview’. Door deze koppelstatus wijziging wordt het getal voor deze vacature in de kolom 

‘Interview’ met één verhoogd. Vervolgens wordt enkele dagen later de koppelstatus 

gewijzigd naar ‘2e interview’. Doordat het getal voor deze vacature/kolom door deze 

specifieke koppeling (Jan Janssen / PHP Programmeur) al is verhoogd met één, zal deze niet 

opnieuw verhoogd worden. Op deze manier kunt u er dus voor zorgen dat als u een kolom 

aanmaakt voor het aantal interviews, dat iedere kandidaat per vacature dit getal slechts 

eenmaal mag verhogen. 

 

Voorbeeld 2: rapportage kolom op basis van hoofdstatus 

Bij hoofdstatussen werkt het iets complexer. Indien er een kolom op basis van hoofdstatus 

‘Intern’ is aangemaakt, zal er bij een koppelstatuswijziging gekeken worden of de kandidaat 

deze hoofdstatus heeft. Stel kandidaat ‘Jan Janssen’ is gekoppeld aan vacature ‘PHP 

Programmeur’ en deze kandidaat heeft op dit moment de hoofdstatus ‘Intern’. De 

koppelstatus wordt gewijzigd naar ‘1e interview’. Door deze koppelstatus wijziging wordt het 

getal voor deze vacature/kolom ‘Intern’ met één verhoogd. Vervolgens wordt de koppelstatus 

gewijzigd naar ‘2e interview’. Doordat het getal voor deze vacature/kolom voor deze 

specifieke koppeling (Jan Janssen / PHP Programmeur) al is verhoogd met één, zal deze niet 

opnieuw verhoogd worden. 

2.4 Tijdsduur kolommen toevoegen 

Wanneer u de rapportage heeft gevuld met alle relevante velden, heeft u nog de mogelijkheid 

om tijdsduur kolommen toe te voegen aan de rapportage.  
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Afbeelding 2.4.1 – Tijdsduur kolom toevoegen 

 

Met het aanmaken van een tijdsduur kolom bent u in staat om het aantal dagen te tellen 

tussen 2 statuswijzigingen. Zo kunt u bepaalde doorlooptijden in uw recruitment proces 

effectief monitoren en hier actief op rapporteren. Om dit te doen gaat u als volgt te werk: 

 Klik op Tijdsduur kolom maken. 

 Selecteer bij Vanaf status een kandidaat, koppel of vacature status. 

 Selecteer bij Naar status een kandidaat, koppel of vacature status. 

 Vul een Titel en eventueel een Afkorting in. 

 Klik op Bewaren. 

 

De tijdsduur kolom is nu toegevoegd. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld per vacature meten 

hoe lang het heeft geduurd vanaf het moment dat de vacature (voor het eerst) de status 

‘Open’ kreeg tot aan het moment dat de vacature (voor het eerst) de status ‘Ingevuld’ kreeg. 

Ook kunt u bijvoorbeeld meten hoe lang het gemiddeld heeft geduurd vanaf het moment dat 

de kandidaten (voor het eerst) de status ‘Voorgesteld’ kregen tot aan het moment dat de 

kandidaten (voor het eerst) de status ‘Uitgenodigd’ kregen. 

2.5 Rapport lay-out bepalen 

Nadat u de basisinhoud van het rapport heeft gemaakt (zie voorgaande paragraven) heeft u 

de mogelijkheid om een rapport lay-out te maken voor de aangemaakte rapportage. Door 

middel van deze lay-out bent u in staat om de voor u relevante data in tabel- en grafiekvorm 

te tonen aan interne of externe belanghebbenden, inclusief begeleidende teksten. Deze 

(grafische) rapportages kunt u delen door middel van uitvoer naar Word, PDF en/of online 

presentaties. Ook kunt u deze grafische rapportages gebruiken en inzichtelijk maken voor u 

en uw collega’s via de OTYS Reporter.  
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Afbeelding 2.5.1 – Rapport lay-out 

 

Om dit te doen gaat u als volgt te werk: 

 Klik op Rapport lay-out. 

 Klik op Toevoegen om een element aan de grafische weergave van het rapport 

toevoegen. Dit dient u dus een voor een te doen voor de velden waar u een grafische 

weergave van terug wilt zien. 

 Kies bij Item type voor het type element dat u wilt toevoegen de rapport lay-out. U 

heeft hier de volgende mogelijkheden om uit te kiezen: 

o Tekst item 

Hiermee kunt u een tekstblok toevoegen. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld 

een introducerende tekst in uw rapportage toevoegen. Ook kan met behulp 

van de ‘Samenvoegvelden’ hierin de informatie uit de rapportage in een tekst 

worden gebruikt. 

o Matrix 

Hiermee kunt u een tabel toevoegen op basis van hetzelfde overzicht zoals dat 

in de back office zichtbaar is. Alle velden uit de rapportage zijn beschikbaar 

om hierin weer te geven, maar u kunt er uiteraard voor kiezen om slechts 

enkele velden in een matrix op te nemen. De checkbox ‘Alleen totalen’ kan 

worden aangevinkt om alleen de totalen van alle aantallen in de matrix weer 

te geven. Dit kan erg praktisch zijn als u over meerdere vacatures rapporteert 

en in de rapportage enkel wilt aangeven hoeveel kandidaten er bijvoorbeeld in 

procedure zijn gegaan. Bij de Matrix is (net zoals bij een Tekst item) een 

tekstvlak aanwezig om de matrix eventueel van een tekst te voorzien. 

o Grafieken 

Hierin kan informatie gemeten worden en naast elkaar in grafiekvorm worden 

getoond. U heeft hierbij de keuze tussen de grafiekvormen ‘Staafdiagram’, 

‘Kolomdiagram’, ‘Cirkeldiagram’, ‘Vlakdiagram’ & ‘Lijndiagram’. Het gaat 

hierbij natuurlijk om aantallen, bijvoorbeeld hoeveel sollicitanten een status 

‘1e interview’ hebben gekregen naast hoeveel sollicitanten een status 

‘Aangenomen’ hebben gekregen. Per grafiek kunt u de titel, de tekst bij de X-

as, de tekst bij de Y-as en de inhoud (waarden) bepalen. Door op de knop 

‘Voeg waarde toe’ kunt u een extra waarde toevoegen aan de grafiek. Bij de 
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Grafieken is (net zoals bij een Tekst item) een tekstvlak aanwezig om de 

grafiek eventueel van een tekst te voorzien. 

o Meter 

Hierin kan prestatie van een consultant of een algemeen doel / target 

weergegeven. Wanneer bijvoorbeeld is afgesproken dat een consultant 

maandelijks 15 interviews moet hebben met sollicitanten, kan dit worden 

ingegeven door middel van een meter. Een meter gaat altijd over één kolom 

uit de rapportage. Een meter begint in principe altijd op ‘0’. Bij het selecteren 

van een meter kunt u bij de velden ‘Minimum’, ‘Target’ en ‘Maximum’ het 

verdere verloop van de meter bepalen. De meter zal van 0 tot de opgegeven 

minimumwaarde rood weergegeven worden, van de minimumwaarde tot de 

targetwaard oranje weergegeven worden en van de targetwaarde tot de 

maximumwaard groen weergegeven worden. Wanneer een rapport wordt 

gegeneerd kan zo in de meter worden gezien of iemand in een bepaalde 

periode onder, op, of boven de doelstelling heeft gepresteerd. 

 Bij Tabblad in OTYS Reporter kunt u aangeven in welk tabblad het element moet 

verschijnen in de OTYS Reporter voor back office gebruikers (zie paragraaf 2.8). 

 Wanneer de gegevens volledig zijn ingevuld, klikt u op Bewaren. 

Afbeelding 2.5.2 – Tekst item toevoegen 
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Afbeelding 2.5.3 – Matrix item toevoegen 

 

 
Afbeelding 2.5.4 – Grafiek item toevoegen 

Afbeelding 2.5.5 – Meter item toevoegen 
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Bij het aanmaken van de lay-out van een rapportage hebben we tevens de mogelijkheid om 

via Filter instellingen een filter in te stellen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld bepaalde 

(koppel)statussen die voor intern gebruik zijn wel terug laten komen in de interne rapportage 

weergave via de OTYS Reporter, maar uitsluiten van de grafische weergaves via PDF / Word / 

online Presentatie.  

 

Afbeelding 2.5.6 – Filter instellingen 

2.6 Targets per gebruiker instellen 

Zoals u in paragraaf 2.5 heeft kunnen lezen is het mogelijk om bij het grafiektype ‘Meter’ 

mogelijk om een minimum, target en maximumwaarde op te geven om de performance van 

gebruikers te meten. Het kan echter zijn dat er voor specifieke gebruikers andere targets 

gelden omdat zij bijvoorbeeld parttime werken of bepaalde activiteiten niet uitvoeren. 

Afbeelding 2.6.1 – Targets per gebruiker 

 

Wanner u een meter heeft ingesteld en op Bewaren heeft geklikt, kunt u deze door op het 

potlood te klikken heropenen. U ziet nu dat de knop Gebruikers klikbaar is geworden. 

Wanneer u hier op klikt kunt u, behalve de algemene doelstellingen, ook nog per OTYS 

gebruiker bepalen wat de persoonlijke afwijkende targets (minimum / target / maximum) 

zijn. Door het vinkje voor een gebruiker uit te vinken gaan we er vanuit dat deze gebruiker op 

dit vlak helemaal geen target heeft. 

 

Door dit goed in te richten kunt u enerzijds de targets van individuele gebruikers goed meten 

en anderzijds ook de targets van uw gehele team goed meten (omdat dit een combinatie is 

van alle gebruikers). 
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2.7 Rapporten toewijzen 

Nadat u een rapport lay-out heeft aangemaakt (zie paragraaf 2.5), kunt u deze rapport lay-

out direct gebruiken middels het versturen van een export naar Word, PDF of een online 

presentatie (zie hoofdstuk 3). 

 

 
Afbeelding 2.7.1 – Rapport toewijzen 

 

Om deze ook beschikbaar te maken in de portalen (klanten-, lijnmanagers- en 

leveranciersportaal) en in de OTYS Reporter (voor gebruikers), moet u de volgende 

aanvullende stappen nemen: 

 Klik op Toewijzen. 

 Plaats bij Toewijzen de volgende vinkjes om de rapport lay-out beschikbaar te stellen 

voor alle contactpersonen of gebruikers: 

o Alle relaties 

Dit maakt het rapport beschikbaar voor alle klanten in het klantenportaal. Let 

wel: enkel contactpersonen die in het tabblad ‘Services’ een vinkje hebben 

staan bij ‘Toon rapport in klantenportaal’ zullen toegang hebben tot 

rapportages. 

o Alle leveranciers 

Dit maakt het rapport beschikbaar voor alle leveranciers in het 

leveranciersportaal. Let wel: enkel contactpersonen die in het tabblad 

‘Services’ een vinkje hebben staan bij ‘Toon rapport in leveranciersportaal’ 

zullen toegang hebben tot rapportages. 

o Alle consultants 

Dit maakt het rapport beschikbaar voor alle consultants in de OTYS Reporter. 

Let wel: enkel gebruikers die rechten hebben voor de OTYS Reporter (CSM 

user setting #423) zullen toegang hebben tot dit rapport. 

 In plaats van het beschikbaar stellen van het rapport voor alle klanten, leveranciers 

of consultants; is het ook mogelijk om het rapport beschikbaar te stellen voor 

specifieke klanten, leveranciers of consultants. Om dit te doen selecteert u bij 

Specifiek de entiteit die u rechten wilt geven. Aan de linkerkant ziet u alle 

beschikbare klanten, leveranciers of consultants. Door op een klant, leverancier of 

consultant te klikken verschuift deze naar de rechterkant van het scherm en heeft 

deze vanaf nu rechten voor de rapportage. Let wel: enkel contactpersonen die in het 

tabblad ‘Services’ een vinkje hebben staan bij ‘Toon rapport in klantenportaal’ of 

‘Toon rapport in leveranciersportaal’ zullen in deze lijst getoond worden. 
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 Klik op Bewaren om de wijzigingen op te slaan. 

 

2.8 Tabbladen Reporter beheren 

De elementen die via de rapport lay-out aangemaakt worden (zie paragraaf 2.5) kunnen 

beschikbaar gesteld worden voor OTYS gebruikers via de Reporter. Om hierin meer overzicht 

te creëren is het mogelijk om deze elementen te verdelen over verschillende tabbladen. Om 

dit te doen zal u enerzijds de tabbladen in moeten stellen en anderzijds per element aan 

moeten geven in welk tabblad deze weergegeven moet worden. 

 

Om de tabbladen in te stellen neemt u de volgende stappen: 

 Open de OTYS Reporter 

 Dubbelklik op het rapport Grafieken 

 Klik op Tabs instellen 

 Klik op Toevoegen 

 Vul bij Naam de naam van het tabblad in en klik op Bewaren 

 Herhaal bovenstaande stappen voor de tabbladen die u wilt gebruiken 

Afbeelding 2.8.1 – Tabbladen beheren 

 

Vervolgens kunt u bij het instellen van de elementen bepalen in welk tabblad deze moet 

verschijnen (zie paragraaf 2.5). 
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Hoofdstuk 3: Rapportages genereren 

3.1 Rapport genereren vanuit Vacature Manager 

Nadat u één of meerdere rapportages heeft aangemaakt, kunt u de rapportage genereren 

vanuit de Vacature Manager. Om een procedure rapportage te genereren vanuit de Vacature 

Manager volgt u de volgende stappen: 

 Open de Vacature Manager. 

 Klik op Rapportages. 

 Selecteer bij Rapport de gewenste rapportage die u eerder heeft aangemaakt (zie 

hoofdstuk 2). 

 Gebruik het zoekfilter om te bepalen over welke vacatures en over welke periode er 

gerapporteerd moet worden 

o Van & Tot 

Hiermee selecteert u de start- en einddatum voor de rapportage. De gegevens 

& getallen in de rapportage worden op basis van deze periode bepaalt. Indien 

u bij ‘Toon’ kiest voor ‘Op basis van koppelstatussen’ worden ook de 

weergegeven vacatures op basis van deze datum bepaald. 

o Status 

Hiermee filtert u de rapportage zodat enkel de statuswijzigingen van 

kandidaten met een bepaalde hoofdstatus meegenomen worden. 

o Vacature 

Hiermee filtert u de rapportage zodat enkel de statuswijzigingen van een 

specifieke vacature meegenomen worden. 

o Relatie 

Hiermee filtert u de rapportage zodat enkel de statuswijzigingen van de 

vacatures van een specifieke relatie meegenomen worden. 

o POE 

Hiermee filtert u de rapportage zodat enkel de statuswijzigingen vanuit een 

bepaalde plek meegenomen worden. 

o Vacature eigenaar 

Hiermee filtert u de rapportage zodat enkel de statuswijzigingen van de 

vacatures van een specifieke eigenaar / gebruiker meegenomen worden. 

o Resultaten 

Hiermee geeft u aan hoeveel resultaten u op één pagina in de interface wilt 

weergeven. 

o Toon 

Standaard staat deze optie op ‘Op basis van koppelstatussen’. In dat geval 

zullen er enkel vacatures weergegeven worden waarbij in de Van & Tot datum 

helemaal aan de linkerzijde van het filter koppelstatuswijzigingen hebben 

plaatsgevonden. Door echter in dit filter voor ‘Op basis van vacature 

statussen’ te kiezen kunt er echter ook voor kiezen om de te tonen vacatures 

te baseren op vacatures die in een bepaalde periode een bepaalde status 

hebben gehad. Indien u hiervoor kiest kunt u hieronder één of meerdere 
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vacaturestatussen, een startdatum en een einddatum opgeven. Op deze 

manier kunt u bijvoorbeeld een rapportage genereren over alle vacatures die 

in de periode 01-01-2014 t/m 31-01-2014 op enig moment op de status ‘Open’ 

hebben gestaan. Let wel: dit beïnvloedt alleen de ‘rijen’ van de rapportage, de 

gegevens in deze rapportage zullen nog steeds bepaald worden door de start- 

en einddatum die u helemaal aan de linkerzijde van het filter selecteert. 

o Criteria 

Via deze knop kunt u filteren op vacatures die op dit moment bepaalde match 

criteria heeft. Er opent een venster waarbij u bovenin het match criterium kan 

selecteren, onderin één of meerdere waarden (u kunt meerdere waarden 

selecteren door uw CTRL toets ingedrukt te houden) en op ‘Bewaren’ klikken. 

Vervolgens kunt u het venster sluiten via de knop ‘Sluiten’ of een volgend 

match criterium en bijbehorende waarden selecteren. Indien u meerdere 

waarden binnen één match criterium selecteert (bijvoorbeeld vakgebied 

‘Finance’ en ‘ICT’) wordt er standaard OF gezocht. Indien u meerdere match 

criteria selecteert (bijvoorbeeld vakgebied ‘Finance’ en opleidingsniveau 

‘HBO’) wordt er standaard EN gezocht. Via de knop ‘Verwijderen’ verwijdert u 

het huidige match criterium uit de zoekopdracht. Via de knop ‘Verwijder alle’ 

verwijdert u alle geselecteerde match criteria uit de zoekopdracht. 

o Organisatie indelingen 

Indien u gebruik maakt van de functionaliteit ‘Organisatie indelingen’ ziet u 

aan de rechter bovenkant zoals bij meer modules uw organisatie indelingen. 

Hiermee filtert u de rapportage zodat enkel de statuswijzigingen van de 

vacatures van de eigenaren / gebruikers van een specifiek organisatie 

onderdeel meegenomen worden. 

 Klik tenslotte op het Zoeken icoon. 

Afbeelding 3.1.1 – Rapport genereren vanuit Vacature Manager 
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De rapportage zal op uw scherm getoond worden. Doorgaans zal dit erg snel gaan. Als u een 

rapportage genereert over een grotere periode en meer gegevens dan kan het echter even 

duren voordat de rapportage op uw scherm verschijnt.  

3.2 Rapport exporteren naar Excel, Word, PDF & online presentatie 

Nadat u een rapport heeft gegenereerd (zie paragraaf 3.1) kunt u de uitkomst hiervan op 

verschillende manieren exporteren: 

 Exporteren naar Excel 

Door op de knop Export te klikken zal de tabel die op uw scherm getoond wordt 

geëxporteerd worden naar Excel. Indien u niet alle vacatures op één pagina ziet, 

zullen wel gewoon alle vacatures (van alle pagina’s) naar Excel geëxporteerd worden. 

Het is dus niet nodig om het aantal resultaten aan te passen in het zoekfilter voor een 

volledige export naar Excel. 

 Exporteren naar PDF 

Door op de knop Exporteer naar PDF te klikken zal de rapport lay-out zoals deze 

gekoppeld is aan het huidige rapport (zie paragraaf 2.5) geëxporteerd worden naar 

een PDF bestand. 

 Exporteren naar Word 

Door op de knop Exporteer naar Word te klikken zal de rapport lay-out zoals deze 

gekoppeld is aan het huidige rapport (zie paragraaf 2.5) geëxporteerd worden naar 

een Word bestand. 

 Exporteren naar online presentatie 

Door op de knop Online presentatie versturen te klikken zal er een e-mail 

gegenereerd worden. In deze e-mail staat een persoonlijke link. De ontvanger van de 

e-mail zal na het klikken op de persoonlijke link de rapport lay-out zien zoals deze 

gekoppeld is aan het huidige rapport (zie paragraaf 2.5) binnen de omgeving van uw 

website. Bij een het genereren van een online presentatie over meerdere vacatures 

opent zich direct een e-mail bericht in een nieuw scherm, waarin de ontvanger nog 

niet is bepaald. Bij het genereren van een online presentatie over een enkele 

vacature, hebben we hierbij direct de mogelijkheid om een ontvanger van de e-mail te 

selecteren. De gekoppelde contactpersoon zal standaard geselecteerd staan en u zal 

zijn/haar collega’s hieraan toe kunnen voegen. Ook hierbij kunt u, na het selecteren 

van de contactpersoon, de mail en bijbehorende URL eerst inzien. Deze zal niet direct 

worden verzonden. 
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Afbeelding 3.2.1 – Rapport exporteren naar Excel 

Afbeelding 3.2.2 – Rapport versturen via online presentatie 

 

3.3 Rapport genereren vanuit OTYS Reporter 

Het is ook mogelijk om rapportages te genereren vanuit de OTYS Reporter. Waar bij het 

genereren van rapportages vanuit de Vacature Manager de rapportage voornamelijk gericht 

is op (een selectie) vacatures, zijn de rapportages in de OTYS Reporter voornamelijk gericht 

op de performance van de verschillende back office gebruikers. Om een procedure 

rapportage te genereren vanuit de OTYS Reporter volgt u de volgende stappen: 

 Open de OTYS Reporter. 

 Dubbelklik op Grafieken. 

 U ziet de rapportage elementen zoals deze zijn ingesteld bij de rapport lay-outs (zie 

paragraaf 2.5) verdeeld over de verschillende tabbladen. Via het zoekfilter Periode 

bovenin kunt u een periode selecteren. Vervolgens kunt u door op het icoon van de 

verrekijker te klikken de rapportage verversen. Nadat de rapportage ververst is, kunt 

u de verschillende tabbladen openen en de betreffende rapportages te zien. 

 Indien u in OTYS al reguliere gebruiker gekenmerkt bent, kan u enkel uw eigen 

rapportages genereren. Indien u in OTYS als manager gekenmerkt bent, kan u ook de 

rapportages van uw collega’s via het filter Gebruiker raadplegen. Door hier in plaats 
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van een gebruiker de optie ‘---‘ te selecteren ziet u een rapportage over uw gehele 

organisatie. 

Afbeelding 3.3.1 – Grafieken in OTYS Reporter 

 

Afbeelding 3.3.2 – Rapportweergave in OTYS Reporter 
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Voor het gebruik van de rapportages in de OTYS Reporter zijn verder de volgende zaken van 

belang: 

 De gegevens in de grafieken worden iedere nacht ververst. Als u dus zojuist een 

nieuwe rapportage heeft aangemaakt, zal deze pas de volgende dag beschikbaar zijn. 

Daarnaast zullen wijzigingen van vandaag, niet in deze rapportage meegenomen 

worden. 

 U kunt de verschillende elementen verplaatsen in een tabblad door deze te slepen. U 

kunt een element verbergen door op het X symbool aan de rechter bovenkant van een 

element te klikken. Indien u het element vervolgens weer wilt zien kunt u dit via de 

knop Widgets aangeven. Deze instellingen zijn allemaal gebruiker specifiek. Ieder 

gebruiker kan dit dus voor zichzelf aanpassen. 

 

 
Afbeelding 3.3.3 – Widget instellingen OTYS Reporter 


