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Hoofdstuk1: Leads  

1.1 Wat is een lead  

Een lead is een potentiele verkoop. Wij definiëren een potentiele verkoop hier wanneer 

iemand interesse heeft getoond in de producten of diensten. Op dat moment wordt er een 

lead aangemaakt. Standaard werken we met twee typen leads: New Business(NB) of Existing 

Business(EB). 

 

1.2 Lead New Business  

Een lead New Business is de start van een nieuw traject. Dit wil hier zeggen dat er niet 

eerder zaken is gedaan met deze klant. De definitie New Business is vooral belangrijk voor 

marketing omdat deze leads uitbreiding in marktaandeel betekenen.  

 

1.3 Lead Existing Business  

Een lead Existing Business is een upsell mogelijkheid voor een bestaande klant. Dit kan 

verschillende producten behelsen.  

 

1.4 Een lead aanmaken  

Een lead kan op vier verschillende manieren aangemaakt worden. Via de OTYS toolbar en via 

de Sales Tracker (intern) en via klanten of partners (extern). Hieronder de uitleg hoe een 

lead intern aan te maken is:  

 Klik op de New lead  knop in de toolbar of in de Salestracker  ; 

 Er opent een scherm ‘New Lead’ waar de Lead ingevoerd kan worden; 

 Controleer eerst of de relatie al bekend is in OTYS om dubbele invoer te voorkomen, 

als volgt: 

o Klik op de knop ‘Relaties’ in het Leadsvenster – een nieuw scherm opent; 

o Voer bij ‘Name:’ de eerste letters van de klantnaam in; 

o Klik op de verrekijker; 

o Indien de relatie bekend is, klik die aan;  

o Dubbelklik op de juiste contactpersoon (NB: als die niet bekend is dient deze 

eerst via de Relatie Manager ingevoerd te worden) 

o Het venster verdwijnt en het leadsvenster is nu voorzien van de bedrijfsnaam 

en het contact.  

 Is de relatie onbekend, selecteer dan bij Type Relatie: ‘Nieuwe Relatie’ 

 Het venster verandert en er komen nieuwe velden bij (Adres, contact, etcetera). Vul 

deze in. NB: Hiermee wordt direct een relatie en contactpersoon gecreëerd die later 

via de Relatie Manager is terug te vinden.  
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 Bij dropdown ‘Account Manager’ selecteer je degene die de lead toegewezen krijgt. 

Deze zal hier een reminder en SMS van ontvangen; 

 Bij dropdown ‘Bron’ selecteer je hoe de lead is binnengekomen; (NB, zie de bijlage 

voor de richtlijnen in deze); 

 Bij dropdown ‘Gehoord van ons’ selecteer je hoe deze relatie tot interesse is gekomen 

of is aangeraden; (NB, zie de bijlage voor de richtlijnen in deze); 

 Indien je een inschatting hebt van het traject vul je die in bij ‘Waarde’; 

 Indien je al weet over wat voor type verkoop het gaat, geef je dat aan bij ‘Sales Type’; 

 Klik op ‘Bewaren’ om de lead aan te maken. Er verschijnt een melding ‘Lead is 

created’ en de lead verschijnt in de leadslijst. NB: de datum dat de lead is 

aangemaakt verschijnt in de Leadslist als ‘Lead datum’.  

1.5 Een lead aanmaken vanuit een vacature  

Als je een vacature openzet die direct een lead is, bijvoorbeeld wanneer je een aanvraag van 

een opdracht binnenkrijgt, kan je deze vanuit de Procedure Manager direct aanmerken als 

Lead. Dat doe je als volgt: 

 Ga naar de Vacatures ; 

 Open een bestaande vacature of maak een nieuwe vacature aan; 

 Klik op de knop ‘Sales Tracker’ 

 Een nieuw scherm opent zich. Hierin kan het jaarsalaris, eventuele bonussen en het 

fee percentage ingevuld worden. Deze getallen worden gebruikt om de gewogen 

omzet te berekenen in de Sales Tracker. Vul deze getallen in en klik op ‘Bewaren’; 

 In de Sales Tracker is nu een lead aangemaakt voor dezelfde relatie als welke 

gekoppeld is aan de vacature en met de waarde zoals u deze heeft ingeschat op 

salaris.  

Aan deze vacature lead zit een speciale kansberekening vast, die de gewogen omzet van een 

traject meet op basis van de voorgestelde kandidaten. Deze wordt nader toegelicht in 

hoofdstuk 6.  

1.6 Een lead converteren naar een Traject  

Een Lead staat in de Sales Trajectory List nog steeds als item ‘Lead’ als deze niet is 

opgepakt door de betreffende Account Manager. Een Account Manager pakt een lead op door 

iets te wijzigen in het lead formulier en deze opnieuw op te slaan. De lead wordt dan 

‘Traject’.  

 

NB: De datum dat een Lead is gewijzigd in een Traject wordt in de leadslijst getoond als 

‘Conversie datum’.  
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2 Sales Tracker overzicht  

Een Account Manager die bezig is met een salestraject, ziet deze terug in zijn Sales Tracker 

scherm. Hier is te komen door op de knop  te klikken in de Toolbar of in OTYS Today. De 

Sales Trajectory List opent zich dan.  

 

NB: Het Sales Tracker overzicht verschilt voor een user die Account Manager is en een user 

die Sales Admin is. Deze laatste heeft de mogelijkheid alle leads en trajecten te zien en 

wijzigingen te maken, terwijl een Account Manager dit alleen voor zijn eigen leads en 

trajecten mag doen. 

 

2.1 Filteren van trajecten en leads  

 
In het bovenste gedeelte bevinden zich de filters. Je kan hier de volgende acties 

ondernemen: 

 Bezoeken filteren Dit filtert op bezoekdatum. Een overzicht van welke trajecten in 

welke week het eerste bezoek hebben gehad van een accountmanager.  

 Sluitingsdatum Hiermee selecteer je alle trajecten die in die betreffende maand 

zouden kunnen vallen. Is de sluitingsdatum Maart, dan betekent het dat de Account 

Manager denkt dat dit traject nog valt (getekend wordt) in Maart. Let op, om de hele 

pijplijn van dat jaar te zien filter je op ‘- -‘.  

 Resultaten Wijzig dit getal om het aantal getoonde trajecten of leads te wijzigen. 

Anders kan je de pagina navigatie gebruiken om door de lijst heen te lopen.  

 Acc. Mngr Selecteer hier de account manager waar je de trajecten en leads van wil 

zien. Je kan er meerdere tegelijk selecteren.  

 Status Dit komt overeen met het ‘Status’ veld in de relatie manager. Dit veld wordt 

bijvoorbeeldgebruikt door marketing om te selecteren op type relatie.  

 Bekijk Selecteer hier of je Leads, Trajecten of Trajecten én leads getoond wil hebben. 

Om bijvoorbeeld alle leads te tonen die nog staan voor de maand Maart, selecteer je 

bekijk ‘Leads’ en Sluitingsdatum ‘Maart’. Je ziet dan alles wat nog niet is opgepakt.  

 Type filteren Hier kan je selecteren op trajecten met type Prospect, Order, Lost of 

andere statussen. Zie paragraaf 2.4.3 voor de definitie van deze types.  

 Offerte filteren Wanneer een Account Manager een offerte heeft gemaakt (‘Offerte JA’ 

is ingevoerd) kan je filteren op trajecten waarbij wel (JA) en geen (NEE) offerte is 

uitgebracht.  

 Business filteren Hier selecteer je New Business of Existing business. Zie hoofdstuk 

1 voor het verschil in definitie.  
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 Trefwoord Gebruik dit veld om te zoeken op een specifiek woord of een deel van dit 

woord. Doorzoekt Relatie en Contactpersoon.  

 Relatie Hier kan je een specifieke relatie selecteren waarna je alle trajecten en leads 

van deze relatie kan zien.  

 Kans Je kan hier kiezen tussen Exact, Groter dan, Kleiner dan en vervolgens het 

percentage selecteren. Zo kan je filteren op trajecten waarvan de Account Manager 

inschat dat ze gaan vallen (kans groter dan 70% bijvoorbeeld) of juist niet (kans 

kleiner dan 40%). Zie paragraaf 2.4.4. wat de percentages betekenen.  

NB: Een specifiek filter kan je opslaan door op het bewaarknopje te klikken. De volgende 

keer dat je dit scherm opent, wordt het opgeslagen filter direct geladen.  

 

2.2 Overzicht van trajecten en leads  

Na het instellen van het filter worden de resultaten getoond in de lijst. Deze is als volgt 

opgebouwd:  

 
 

Om kolommen toe boven de scrollbalk 

rechts. De volgende kolommen zijn beschikbaar:  

 Relatie Bedrijfsnaam 

 Contact Wie is de contactpersoon voor dit traject 

 A.M. Account Manager waar het traject aan is toegewezen 

 1e Bez. Datum dat de Account Manager het eerste bezoek op heeft gezet 

 # Bez. Aantal bezoeken dat er inmiddels hebben plaatsgevonden 

 Off. Is er een offerte verstuurd, ja of nee 

 Kans Het percentage dat de Account Manager het traject geeft 

 Sluiting In welke maand verwacht de Account Manager dat het traject valt 

 Waarde Het bedrag dat de account manager denkt toe te wijzen of heeft geoffreerd 

 Gewogen De waarde maal de kans. Dus een waarde van € 10.000,- met kans 50% is 

gewogen € 5.000,- 

 Type Wat voor type traject is het 

 Sales Type Wat voor sales type is het 

 Onderwerp Vrije tekst over dit traject 

 Business Is het New Business of Existing Business 

 Not. Klik hierop om de notities en bezoeken in één oogopslag te zien voor dit traject 

  Item Is het nog een traject of een lead? 

 Vacature link Aan welke vacature is de sale gelinked? 
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2.3 Pipeline scores  

Onderin de overzichtspagina van de Sales Tracker wordt een realtime totaaloverzicht 

gegeven van de pipeline van dat moment. Dit is verdeeld in Items op de pagina (die in het 

scherm getoond worden, in het wit weergegeven) en alle items (dus ook op de volgende 

pagina’s, in het geel weergegeven). Beide kolommen luisteren wel naar het filter dat je 

selecteert.  

 

Dit snelle overzicht toont in één oogopslag hoeveel bezoeken er gedaan zijn, wat de 

gemiddelde kans is die de Account managers hebben opgegeven, wat de totale waarde van 

deze trajecten is en er wordt berekend wat de Totale gewogen waarde is (kans x waarde).  

 

2.4 Notities van trajecten bekijken  

Klik op het notitieblokje in het overzichtsscherm om in één oogopslag te zien hoe het gesteld 

is met dit traject. Een scherm opent zich waar chronologisch de notities en de bezoeken 

getoond worden. Hierdoor zie je direct wat de geschiedenis is die bij een traject hoort.  

 

2.5 Details van trajecten bekijken en wijzigen  

Wanneer je dubbelklikt op een traject of lead kom je in het detailscherm terecht. Hier kan je 

het traject wijzigen. Dat doe je als volgt: 
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De bovenstaande afbeelding toont het detailscherm van een nieuwe lead. Standaard staat 

deze nog als lead in de Sales Trajectory lijst, totdat de toegewezen Account Manager in dit 

scherm iets wijzigt. Dan wordt het een Trajectory (de lead is opgepakt en het traject ‘loopt’). 

Dit moet de Account Manager vervolgens instellen:  

 

2.5.1 Lead door  

Dit veld wordt automatisch ingevuld met de naam van degene die de lead heeft aangemaakt. 

Dit is alleen te wijzigen door de Sales of Marketing Admin.  

 

2.5.2 Business  

Hier kan je selecteren of het gaat om New Business of Existing Business (zie paragraaf 1.2 

en 1.3 voor de definitie). 

 

2.5.3 Type  

Hier selecteer je wat voor type traject het is. Je hebt standaard de keuze tussen de volgende 

opties: 

 Prospect Hier staat een nieuwe lead standaard op. Dit betekent dat het een lopend 

traject is. Er is een mogelijkheid tot een sale, er kan nog een order uitkomen.  

 Order Er is een getekend contract binnen, de deal is rond 

 Lost Er is een offerte verstuurd maar niet voor uw organisatie gekozen.  

2.5.4 Sluitingsdatum  

Standaard is de sluitingsdatum ingesteld op de maand dat de lead is ingeschoten. Is het zo 

dat de klant aangeeft dat hij of zij bijvoorbeeld de hele maand op vakantie is, of dat de 

beslissing sowieso pas genomen wordt in Juni, kan de Account Manager het veld ‘Sluiting 

verwacht’ wijzigen. NB: in het Sales Trajectory List wordt dit traject dan pas getoond als het 

sluitingsdatum ‘Juni’ geselecteerd wordt of ‘- - ‘.  

 

NB: Het is niet de bedoeling dat alle lopende trajecten op de lopende maand gezet worden 

om depipeline goed in beeld te kunnen houden. Gebruik hier het filter ‘Sluitingsdatum: - -‘ 

met type ‘prospect’ voor. 

 

2.5.5 Datum 1e bezoek  

Deze datum wordt automatisch ingevuld wanneer je via het lead/trajectdossier een afspraak 

maakt.  

 

Let op dat deze datum alleen tot stand komt op basis van het eerste agenda item dat door de 

account manager is aangemaakt voor die contactpersoon zolang het een traject is!  
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2.5.6 Lead datum  

Deze datum wordt automatisch ingevuld wanneer de lead is aangemaakt en is slechts te 

wijzigingen door de Sales of Marketing Admin.  

 

2.5.7 Kans  

De kans wordt ingesteld van 0 tot 100%. Een voorbeeld van bijbehorende definities kunnen 

zijn: 

10% deze heb je al verloren, maar je weet het nog niet 

20% je relatie heeft weinig met jou maar het product of bedrijf vind hij wel ok 

30% je relatie vind jou wel ok maar het product doet hem nog niks  

40% het bezoek ging niet lekker 

50% je weet nog niets, je bent er nog niet geweest, het kan alle kanten nog op 

60% je bezoek ging wel aardig 

70% je bezoek ging goed en er ligt een offerte 

80% je bezoek ging goed, er ligt een offerte en je hebt een commitment 

90% je offerte is in de basis ok, er schort nog wat aan de details 

100% opdracht 

Uiteraard is dit een richtlijn en naar eigen inzicht door te voeren. De kans wordt ingesteld op 

de maand waarin de omzet wordt verwacht. Valt het niet “deze maand” zet je het traject in de 

maand dat het wel valt. Bereken dus niet ‘dubbel’, dat je denkt dat een traject pas de 

volgende maand gaat vallenen je daarom de kans lager zet. Dat vertroebelt je pipeline.  

 

2.5.8 Waarde  

Het bedrag wat je invult geeft een indicatie voor wat voor type traject het is. Bijvoorbeeld 

1000 is het plaatsen van een advertentie, 20.000 een raamcontract. Als je accountmanagers 

niet precies weten wat ze hier in moeten vullen, is het een goede vuistregel om een aantal 

type sales te omschrijven met een gemiddelde waarde die zij hier indicatief kunnen 

gebruiken.  

 

2.5.9 Omzet  

De omzet wordt automatisch berekend over de waarde en de kans. Als een waarde € 10.000 

is en de kans 50% dan wordt bij omzet € 5.000 getoond. Oftewel, de gewogen waarde op 

basis van de inschatting van de Account Manager. In de Sales Trajectory overzichtslijst valt 

dit bedrag onder ‘Gewogen’.  

 

2.5.10 Account Managers Concept 2.0 LZ 28 november 2011 

De Account Manager waar de lead aan is toegewezen staat hier aangevinkt. Er kunnen 

meerdere Account Managers aan een traject worden toegekend. Zie paragraaf 2.6 voor delen 

en doorschuiven van trajecten.  
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2.5.11 Logboek  

Bovenin het traject detail is de knop “Logboek” die leidt naar de historie van het traject. Elke 

wijziging wordt automatisch gelogd. Dit schermgedeelte toont historie van de 

sluitingsmaand, de waarde en de kans. Je kan hier precies zien hoe de ontwikkeling van het 

traject is geweest, bijvoorbeeld of de waarde is gestegen of gedaald, of het traject telkens 

naar voren is geschoven en hoe de accountmanager zijn kansen heeft ingeschat.  

 

2.5.12 Alle trajecten  

De knop “Alle Trajecten” leidt je naar een overzicht van alle trajecten die er voor die relatie 

lopen of er in het verleden zijn geweest. Dit geeft een account manager snel een overzicht.  

 

2.5.13 Dossier  

Het dossier rechts bovenin het scherm is het dossier van de contactpersoon die aan dit 

traject is gekoppeld. Je kan hier direct zien wat er gaande is, bijvoorbeeld welke 

marketingmails de contactpersoon heeft gehad of dat er recent contact is geweest met een 

andere collega. Trajectnotities worden hier ook in getoond 

 

2.5.14 Notities  

Wanneer je via dit detailscherm een notitie aanmaakt, wordt deze automatisch als type 

Trajectory in het dossier geplaatst. Deze notities zijn snel te bekijken als je in het 

overzichtsscherm op het notitieblokje klikt.  

 

2.5.15 Offertes  

Vanuit een Traject detail kan de Account Manager een offerte aanmaken voor de 

desbetreffende klant. Deze route wordt verder besproken in hoofdstuk 3.  

 

2.6 Trajecten verwijderen  

Trajecten kunnen niet door Account Managers verwijderd worden. Dit kan enkel door de 

Sales Admin gedaan worden.  

 

2.7 Trajecten delen of doorschuiven  

Er kunnen meerdere Account Managers toegewezen worden aan een traject. Dit heeft als 

gevolg dat de omzet evenredig verdeeld wordt onder het aantal Account Managers. Stel dat 

er twee Account Managers op één traject aangevinkt staan, dan toont het Sales Trajectory 

overzichtsscherm dit traject voor beide accountmanagers. Is dit een traject van € 5.000,- dan 

betekent dit dat in het overzichtsscherm per accountmanager € 2.500,- getoond wordt. Het 

blijft echter één traject waaruit gewerkt wordt. 
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Een Account Manager kan wel een traject doorzetten naar een andere Account Manager door 

hem aan te vinken en het vinkje bij zijn eigen naam weg te halen. Er kan echter niks zelf op 

de eigen naam gezet worden als het niet al oorspronkelijk een eigen traject was. \ 

 

2.8 Sales Tracker Algemeen  

In het bovenste menuscherm van de Sales Tracker vindt de Sales Admin nog de volgende 

knoppen:  

 
Deze opties werken als volgt: 

 Nieuwe Lead Maak een lead aan (zie paragraaf 1.4) 

 Lead Lijst Ga naar de lead lijst (alleen zichtbaar voor gebruikers met MarketingAdmin 

rechten, zie hoofdstuk 4) 

  Export Maak een export van de Sales Tracker in .xls (let op! Dit reageert op je 

Results filter. De xls exporteert dus enkel het aantal dat je daar hebt ingevuld!) 

 Overzicht Ga naar een overzichtsscherm waar je in één oogopslag de totalen per 

accountmanager kan bekijken: 

 Target in EURO 

o % Op target 

o % Boven target 

o % Groepstarget 

o % Groep boven target 

o Aantal bezoeken 

o Aantal offerte 

o Aantal leads (New business) 

o Aantal leads (Existing Business) 

o Aantal leads 

o Aantal verloren leadsHiervan wordt getoond wat behaald is, wat benodigd is 

en hoeveel % daarvan behaald is. Ook is een percentagetarget in te stellen, en 

een product target. Deze zijn door de Sales Admin in te stellen via Targets, zie 

hiervoor hoofdstuk 3.  

 Betalingscondities Hier kan je betalingsvoorwaarden aanmaken en aanpassen.  

2.9 Sales Tracker in combinatie met de Relatie Manager  

Zolang er een lead ligt van een relatie of een traject loopt voor een relatie, zal dit ook 

getoond worden in de Relatie manager. Bij de contactgegevens van de relatie wordt dan een 

tekst getoond: 

 

”Er is een nieuwe lead” wanneer er een lead ligt en “Er is een nieuw traject” als de account 

manager er mee bezig is. Doorklikken op die link brengt je in de Sales Tracker en etreffende 

Lead of Traject.  
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Er is nog een tweede koppeling met de 

Relatie Manager. In deze module kan je 

bijhouden welke relaties klanten of 

prospects zijn voor zoekacties, mailings 

of bijvoorbeeld exports. Met het in 

gebruik nemen van de Sales Tracker spreek je hier ook over Prospects en Orders. Binnen de 

Sales Tracker kan je deze statussen ‘mappen’: als iets in de Sales Tracker een Order wordt, 

kan je bijvoorbeeld zorgen dat dit in de Relatiemanager automatisch klant wordt. Dat doe je 

als volgt: 

 Ga naar de knop “Instellingen” in de Sales Tracker (alleen voor Sales Admin) 

 Klik op “Link Statusses”  

 Verbind de relatie statussen die je wil wijzigen wanneer in de Sales Tracker een Type 

wijzigt.  

Let op! Omdat we in de Sales Tracker werken met New Business en Existing Business, die 

beide het type Prospect kunnen hebben, dien je dit type uit te zonderen. Doe je dat niet, dan 

zal een relatie die in de Relatie Manager al type Klant is, en een Existing Business traject 

heeft lopen in de Sales Tracker (type Prospect dus) in de relatie manager ook weer op 

Prospect gezet worden. 
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Hoofdstuk 3: Targets  

De Sales Admin kan voor de account managers targets opzetten. Deze targets kunnen 

aantonen of de account manager de doelen heeft behaald of er bijna bij in de buurt is. Dit is 

en wordt zo opgezet dat het systeem automatische reminders kan gaan genereren voor de 

account manager.  

3.1 Targets instellen  

 Klik op de knop “Targets” vanuit de Sales Tracker 

 Het openingsscherm met alle account managers opent zich;  

 

 

 

 

 

 

 Dubbelklik op een veld waarop staat “Niet ingesteld”, de targets voor die maand 

openen zich; 

 Hier is links in het scherm het volgende in te vullen: 

o Omzet (€) 

o Op target (%) 

o Over target (%) 

o (Groep) Op target (%) 

o (Groep) Over target (%) 

o Aantal bezoeken (#) 

o Aantal offertes (#) 

o Aantal leads (new business) (#) 

o Aantal leads (existing business) (#) 

 Daarnaast kan je targets kopiëren (alle ingevulde gegevens naar de opvolgende 

maanden kopiëren), Omzet targets toevoegen of product targets toevoegen.  

3.2 Targets bekijken  

Om te bekijken hoe het staat met de voortgang en of de accountmanagers hun targets 

behaald hebben, klik je op de knop “Overzicht” vanuit de Sales Tracker.  

 

NB: Op dit moment (november 2011) wordt er nog ontwikkeld aan deze rapportage. Input 

hierop is welkom.  
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Hoofdstuk 4: Offertes aanmaken  

Wanneer je gebruik maakt van de Offerte Manager, wordt de Sales Tracker uitgebreid met de  

mogelijkheid om vanuit een traject een offerte aan te maken. Deze wordt automatisch 

opgeslagen in het dossier. Hiervoor dient ook de Product Manager ingericht te zijn. Deze 

twee modules worden in een separate handleiding behandeld.  
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Hoofdstuk 5: Lead lijst  

Het Lead overzicht is een scherm voor de marketing afdeling waar overzichtelijk te zien is 

hoeveel leads binnengekomen zijn, hoe deze aangemaakt zijn en meer. Dit scherm is slechts 

te bekijken als je rechten hebt als Marketing Admin (zie hoofdstuk 5).  

 

5.1 Filteren van Leads  

Wanneer je de Lead Lijst opent, zie je de bovenstaande mogelijkheden. Hiermee filter je als 

volgt: 

 Op datum Wanneer je dit aanklikt verschijnt de mogelijkheid om een specifieke 

datumrange te selecteren. Het is zo bijvoorbeeld mogelijk om van 1 januari tot 14 

januari te selecteren. 

 Op week/maand/kwartaal Als je dit aangevinkt hebt krijg je de keuzen om J (jaar), M 

(maand), W, (Week) en K (Kwartaal) te selecteren.  

 Ingevoerd door Door een Account Manager te selecteren worden alle leads getoond 

die deze account manager zelf heeft aangemaakt  

 Type referent Hier kan je filteren tussen Internal en Client.  

 BusinessHier kies je tussen New Business en Existing Business (zie 1.2 en 1.3 voor de 

definitie) 

 Item Hiermee filter je op onopgepakte trajecten (nog steeds leads) en lopende 

trajecten.  

 Type Is het traject nog een prospect, een order of is deze verloren? Daarop filter je 

hier. 

 Bron Dit laat zien wat de herkomst is van de lead. 

NB: Een specifiek filter kan je opslaan door op het bewaarknopje  te klikken. De 

volgende keer dat je dit scherm opent, wordt het opgeslagen filter direct geladen.  

 

5.2 Overzicht van leads  

Na het instellen van het filter worden de resultaten getoond in de lijst. Deze is als volgt 

opgebouwd: 
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 Lead datum De datum waarop de lead ingevoerd is 

 Relatie De bedrijfsnaam van de organisatie 

 Contact Wie is de contactpersoon voor dit traject 

 Conversie De datum waarop de Account Manager de Lead veranderd heeft in een 

Traject  

 1e bezoek De datum van het eerste bezoek in de agenda toegevoegd door de AM 

 Beslissing De datum waarop het traject door de AM omgezet is in status ORDER of 

LOST 

 W Week waarin de lead is binnengekomen 

 M Maand waarin de lead is binnengekomen 

 K Kwartaal waarin de lead is binnengekomen 

 Type Status De huidige status van het traject op het moment dat deze lijst wordt 

gemaakt 

 Business New of Existing business 

 Ingevoerd door Welke medewerker heeft de lead aangemaakt  

 Sales Manager Welke Account Manager heeft dit traject in behandeling 

 Type referent Is dit een interne (door medewerker) of externe (door klant) ingevoerde 

lead 

 Item Is het nog een lead (niet opgepakt door AM) of al een traject 

 Bron Is deze lead binnengekomen via telefoon, website, etcetera. 

 Heard of Hoe heeft de relatie van het bedrijf gehoord? 

 Sales type Voor welk product of dienst was de lead? 

Het lead overzichtsscherm is te wijzigen door de knop ‘Kolommen’. Wanneer hier op geklikt 

wordt verschijnt een venster waar je aan kan vinken welke kolommen je wilt tonen.  
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Hoofdstuk 6: Instellingen  

  

Om Sales Tracker te kunnen gebruiken, dient deze voor een cliënt aan te staan in OTYS 

Admin BO Settings.  

 

6.1 Rollen en rechten  

De OTYS consultants kunnen per gebruiker verschillende rechten afgeven: 

 

Account manager  Heeft een ‘Nieuwe Lead’ knop in de toolbar, mag leads 

aanmaken, 

mag enkel trajecten wijzigen die op zijn naam staan  

Sales admin  Mag alle trajecten verwijderen en wijzigen Proposal admin 

Enkel van belang bij gebruik taken manager en workflow 

Marketing admin   Mag de Leadlijst zien en leadgegevens (in batch)  

Financial admin  Enkel van belang bij gebruik taken manager en workflow 

Heard of us field mandatory Verplicht het veld Contact Via invullen bij aanmaken nieuwe 

lead 

Lead only user  Wordt niet meegeteld als Account manager in de Sales tracker. 

Kan geen trajecten op de naam hebben staan. Dit is dus een 

beperking van de rechten van account manager. 

 

6.2 Toevoegen van statussen  

Binnen de module Instellingen  vind je de statussen en types die voor de Sales Tracker 

gebruikt worden, namelijk Sales Tracking businesses, Sales tracking types, Sales tracking 

extra types, Sales Tracking Heard of us by, Sales tracking business sources. De keyuser / 

Sales Admin heeft rechten om deze statussen te wijzigen en toe te voegen.  

 

Sales Tracking Sources 

Wanneer je dubbelklikt op deze status, opent een scherm waar je een nieuwe bron toe kan 

voegen. Voeg hier de naam toe en selecteer een kleur.  

 

Sales Tracking Heard of us by 

Wanneer je dubbelklikt op deze status, opent een scherm waar je een nieuwe ‘contact via’ 

toe kan voegen. Voeg hier de naam toe en selecteer een kleur.  

 

Sales Tracking Businesses 

Wanneer je dubbelklikt op deze status, opent een scherm waar je een nieuwe status toe kan 

voegen. Voeg hier de naam toe en selecteer een kleur. Standaard worden hier New Business 

en Existing Business gebruikt. Daarnaast zijn deze dus uit te breiden.  
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Sales Tracking Types en extra types  

Wanneer je dubbelklikt op deze status, opent een scherm waar je een nieuwe status toe kan 

voegen. Voeg hier de naam toe en selecteer een kleur. Standaard worden hier Prospect, 

Order en Lost gebruikt. Disqualified is dus een zelf toegevoegde status.  

 

6.3 Instellen van kans voor vacatures  

Wanneer je vanuit een vacature werkt, telt het jaarsalaris voor de baan, het fee percentage 

en eventuele bonus als potentieel te behalen omzet. Dit betekent ook dat je kansberekening 

die je in een regulier traject handmatig instelt (zie §2.5.7), nu afhankelijk is van het aantal 

kandidaten dat je voorstelt, het aantal kandidaten die op het eerste gesprek komen, op het 

tweede gesprek komen, enzovoort. Dit meet het systeem automatisch op basis van 

percentages die je aan koppelstatussen vastmaakt. 

 Ga naar OTYS Instellingen (Alleen toegankelijk voor keyusers) 

 Selecteer rechts onderin de statussen “Werving” 

 Open de koppelstatussen 

 Selecteer een status door erop te dubbelklikken; 

 Voer hier een “Kans Percentage” in 

 Klik op “Bewaren”; 

 Doe datzelfde voor de statussen onder “Selectie” en “Resultaat”. 

 

Wanneer je nu een kandidaat aan de vacature met een lead cq. traject koppelt, en de 

kandidaat krijgt één van de Werving, Selectie of Resultaatstatussen waar je een percentage 

aan hebt toegekend, zal dit doorberekend worden in het Kans veld in de Sales Tracker. 


