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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 helpt u met het instellen en gebruiken van de RSS Feed Reader. Op deze 

manier kunt u optimaal gebruik maken van de geboden voordelen en mogelijkheden. 

1.2 Indeling 
Deze instructie begint met een korte, algemene uitleg over de RSS Feed Reader. Daarna 

wordt uitgelegd hoe u deze functionaliteit in OTYS kunt gebruiken. Het eerste deel van deze 

uitleg gaat over uw backoffice, het tweede gedeelte behandelt de frontoffice. 

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. 

mailto:handleiding@otys.nl
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Hoofdstuk 2: RSS Feed Reader 

 

Een webfeed is een alternatieve, versimpelde weergave van online inhoud. Een site plaatst 

zijn inhoud, vaak in een verkorte of beschrijvende versie, in een online bestand: de feed. Veel 

sites kiezen ervoor om alleen nieuwskoppen, met een korte beschrijving erbij, in hun feed te 

zetten. Met behulp van een feedreader kun je de feed vervolgens lezen. Door meerdere 

webfeeds, van verschillende aanbieders, te verzamelen, kun je bijvoorbeeld in één oogopslag 

al het nieuws én alle nieuwe weblog-berichten overzien. De feedreader werkt de feeds op 

periodieke basis bij, bij een nieuw item wordt de gebruiker meestal met een melding op de 

hoogte gebracht. Vaak hebben sites meerdere feed-kanalen, bijvoorbeeld één voor het 

algemene nieuws, en een feed voor sportnieuws. Verschillende sites bieden nog verdere 

specificatie van de feed-inhoud, bijvoorbeeld met behulp van één of meer trefwoorden. 

 

2.1 Kanalen 

 

Kanalen definiëren 

Om te beginnen moet u de kanalen aangeven waar u uw nieuws vandaan wilt halen. Klik op 

de button KANALEN. U krijgt een lijst te zien met alle kanalen waar u uit kunt kiezen. 

 

Een kanaal aanmaken 

Als u op de button NIEUW KANAAL klikt kunt u in het veld de url van het kanaal invullen. 

Bevestig door op BEWAREN te klikken. De applicatie zal nu controleren of het door u 

ingevoerde adres geldig is. Als dit niet zo is krijgt u een foutmelding op uw scherm, waarin u 

wordt verzocht de url te controleren. Als u een geldig feedadres heeft ingevoerd verschijnt 

een scherm met extra opties (SCHERM INVOEGEN): 

 

Een kanaal aanpassen 

U kunt in uw lijst met RSS-kanalen dubbelklikken op een kanaal naar keuze om de details 

van dit kanaal weer te geven.  

 

Een kanaal verwijderen 

Dubbelklik op een kanaal uit de lijst, en kies de optie verwijderen. Het kanaal en alle 

bijbehorende artikelen zullen worden verwijderd. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt. 

 

2.2 Categorieën 

 

Klik op de knop CATEGORIEEN. Vervolgens verschijnt een lijst met categorieën. Afhankelijk 

van uw instellingen ziet u zowel de inkomende als uitgaande categorieën danwel alleen de 

uitgaande categorieën. 
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Een categorie aanmaken 

Klik op de knop nieuwe categorie en een tekstveld zal verschijnen. Vul hier de naam van de 

categorie in en klik op BEWAREN 

 

Een categorie bewerken 

Dubbelklik op een categorie uit de lijst en pas in het tekstveld de naam aan 

 

Een categorie verwijderen 

Dubbelklik op een categorie uit de lijst en klik vervolgens op de knop VERWIJDEREN 

 

2.3 Artikelen 

Klik op de knop artikelen om terug te gaan naar het artikelenoverzicht. Om nieuwe 

artikelen op te halen klikt u op ontvangen.  
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Hoofdstuk 3: Publiceren 

 

Dubbelklik op een artikel uit de lijst. Op het schern verschijnen de details over dit 

artikel 

Hier kunt u categorieën toewijzen aan artikelen. Ook kunt u hier ervoor kiezen om uw 

artikelen te publiceren door ‘publish’ aan te vinken. U heeft hiervoor twee opties. 

*Publiceren met details: als de bezoeker van de website op het artikel klikt wordt het 

in een nieuwe pagina weergegeven 

*Publiceren zonder details. Een nieuw venster opent waarin het artikel wordt 

weergegeven 

*Publishing Time: duur oid? 

3.1Meerdere artikelen publiceren  

Links naast elk artikel in de artikelenlijst vindt u een selectievakje. Zet in het vakje 

het vinkje aan bij de artikelen die u wilt publiceren. Kies nu in het dropdownmenu 

linksboven de actie publiceren.  

Kies vervolgens een uitgaande categorie en klik op ok. De artikelen worden nu 

gepubliceerd. 

3.2 Artikelen sorteren en filteren 

In de artikelenlijst ziet u details over elk artikel: de titel, datum van publicatie op het 

rss-kanaal, naam van het kanaal, datum van publicatie op uw site en de status van 

het bericht. U kunt de artikelen per kolom sorteren: alfabetisch op titel, op 

publicatiedatum etc. Hiervoor klikt u op op de naam van de kolom. Standaard worden 

de artikelen op datum gesorteerd, waarbij het recentste artikel bovenaan staat. Als u 

het vinkje toon details aanvinkt verschijnen alle artikelen met een korte 

samenvatting in beeld. 

3.3 Instellingen 

Klik op de knop instellingen om het instellingenmenu te openen. In dit scherm kunt u een 

aantal algemene instellingen wijzigen 
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*Als u het vinkje ‘use only one list of categories’ aanzet zullen alleen de artikelen in de 

categorie uitgaand worden gebruikt. 

 

Publicatiecategorieën selecteren 

Open uw CMS en selecteer de pagina waarop u artikelen wilt publiceren. Daar vindt u de 

knop RSS categorieën. Als u hierop klikt verschijnt een scherm met categorieën.  

 

 


