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Versiemanagement 

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

Versie Datum Auteur Omschrijving 
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Bestaande handleiding geplaatst in nieuwe format 
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Hoofdstuk 1: Over deze instructie  

1.1 Doel  

Door de implementatie afdeling van OTYS is de smoelenboek module op uw website 

beschikbaar gemaakt. Deze instructie helpt u met het inrichten en gebruiken van het OTYS 

Smoelenboek. Op deze manier kunt u optimaal gebruik maken van de geboden voordelen en 

mogelijkheden van deze module.  

1.2 Basiskennis  

Bepaalde taken worden in deze handleiding niet toegelicht, omdat deze algemeen tot de 

basiskennis van de computergebruiker gerekend worden, of buiten het bereik van deze 

handleiding vallen. Het gaat hierbij met name om de volgende taken:  

 Gebruik van Windows;  

 Gebruik van Internet Explorer;  

 Gebruik van e-mail;  

 Taken die door reguliere gebruikers uitgevoerd kunnen worden;  

 De modules op uw site zetten.  

1.3 Commentaar  

Commentaar en reacties op deze handleiding 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: Profielen invullen en tonen 

Het OTYS Smoelenboek maar het mogelijk om uw kandidaten, contactpersonen en/of 

collega’s makkelijk te presenteren op uw website. Niet alleen is het mogelijk om een CV en 

een foto te uploaden, ook het weergeven van video’s, Wiqets, widgets is mogelijk met deze 

module.   

2.1 Kandidaten tonen  

 Klik op   om de kandidaatmanager te openen.  

 Dubbelklik op een kandidaat 

 Klik op  

  

 Op het tabblad ‘Publiek CV’ vult u het uitgebreide CV van de kandidaat in.   

 Klik op bewaren.  

 Op het tabblad ‘Publiek uitg.’ (= publiek uitgebreid) vult u linksboven een korte tekst in die in 

de ‘hook’ op de website komt te staan.   

 Bij ‘Select Wiqet/Video’ kunt u een Wiqet of een Video (door middel van een embedded code) 

toevoegen.   

 Bij ‘foto’ kunt een foto uploaden. Deze foto wordt in de ‘hook’ gebruikt (kleine foto) en op de 

detailpagina van de kandidaat (grote foto). Klik op bladeren, kies de foto en klik op bewaren.   

 Bij ‘voeg document toe’ kunt u een document uploaden. Deze zal als link in het detail van de 

kandidaat worden weergegeven.   

 Bij ‘voeg Widget toe’ kunt een widget toevoegen.   

 Vink ‘publiceer persoonlijke pagina’ aan en klik op bewaren. De kandidaat is nu zichtbaar op 

uw website.   

 Door ‘publiceer persoonlijke pagina’ uit te vinken en op bewaren te klikken, verdwijnt de 

kandidaat weer van de website.   

2.2 Contactpersonen tonen  

 Klik op   om de relatiemanager te tonen.  

 Dubbelklik op een relatie en op een contactpersoon 
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 Klik op  de laatste twee tabbladen van het contactpersoon-profiel. 

 

  

 Op het tabblad ‘Publiek CV’ vult u het uitgebreide CV van de contactpersoon in.   

 Klik op bewaren.  

 Op het tabblad ‘Publiek uitg.’ (= publiek uitgebreid) vult u linksboven een korte tekst in die in 

de ‘hook’ op de website komt te staan.   

 Bij ‘Selecteer Wiqet/Video’ kunt u een Wiqet of een Video (door middel van een embedded 

code) toevoegen.   

 Bij ‘foto’ kunt een foto uploaden. Deze foto wordt in de ‘hook’ gebruikt (kleine foto) en op de 

detailpagina van de kandidaat (grote foto). Klik op bladeren, kies de foto en klik op bewaren.  

 Bij ‘voeg document toe’ kunt u een document uploaden. Deze zal als link in het detail van de 

contactpersoon worden weergegeven.   

 Bij ‘voeg Widget toe’ kunt een widget toevoegen.   

 Op het tabblad algemeen, vink    aan en klik op 

bewaren. De contactpersoon is nu zichtbaar op uw website.   

 Door ‘publiceer persoonlijke pagina’ uit te vinken en op bewaren te klikken, verdwijnt de 

contactpersoon weer van de website.   

2.3 Medewerkers tonen  

 Klik op    om de gebruikersinstellingen te tonen.  

 Dubbelklik op een gebruiker.   

 Klik op   

 Op het tabblad ‘Publiek CV’ vult u het uitgebreide CV van de medewerker in.   

 Klik op bewaren.  

 Op het tabblad ‘Publiek uitg.’ (= publiek uitgebreid) vult u linksboven een korte tekst in die in 

de ‘hook’ op de website komt te staan.   

 Bij ‘Selecteer Wiqet/Video’ kunt u een Wiqet of een Video (door middel van een embedded 

code) toevoegen.   



 

 

 

 

   

 

OTYS Recruiting Technology   1 augustus 2013 

 Bij ‘foto’ kunt een foto uploaden. Deze foto wordt in de ‘hook’ gebruikt (kleine foto) en op de 

detailpagina van de kandidaat (grote foto). Klik op bladeren, kies de foto en klik op bewaren.  

 Bij ‘voeg document toe’ kunt u een document uploaden. Deze zal als link in het detail van de 

medewerker worden weergegeven.   

 Bij ‘voeg Widget toe’ kunt een widget toevoegen.   

 Op het tabblad basisgegevens, vink onder extra instellingen   

aan en klik op bewaren. De medewerker is nu zichtbaar op uw website.   

 Door ‘publiceer persoonlijke pagina’ uit te vinken en op bewaren te klikken, verdwijnt de 

medewerker weer van de website.   
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Hoofdstuk 3: Smoelenboek op uw website  

Afhankelijk van de keuzes die u heeft gemaakt, heeft u een smoelenboek ‘hook’ op uw 

website en/of maakt u gebruik van de smoelenboek module.   

In het CMS heeft u nieuwe modules tot uw beschikking.  

  

 

   

Facebook candidaten = kandidaten  

Facebook consultants = collega’s  

Facebook contact = contactpersonen  
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Hoofdstuk 4: Templates  

De templates voor het smoelenboek zijn te vinden in onze nieuwe template module (utsman). 

Hoe deze modules te bereiken en te bewerken is te lezen in de handleiding 

http://www.otys.nl/handleidingen/nieuwe_inschrijfmodule.pdf, hoofdstuk 3.   

4.1 Templates kandidaten  

Selecteer in de UTSman op type: frontend en Group: Candidates FO  

 ViewPublicCandidateList.html. Dit is de kandidatenlijst in de smoelenboek module.  

 ViewSingleCandidateDetail.html. Dit is het kandidaten-detail in de smoelenboek module. Om 

de pagina naar wens in te richten, klik op  Hier kunt u de gegevens aanvinken 

die u van de kandidaten wilt tonen. Klik op bewaren.   

 ViewSingleCandidateError.html. Als het kandidaten-detail leeg is, dan krijgt de bezoeker op 

de website deze melding.   

 ViewSingleCandidateHook.html. Dit is de informatie van een kandidaat wat getoond wordt in 

de hook. Om de hook naar wens in te richten, klik op  Hier kunt u de gegevens 

aanvinken die u van de kandidaten wilt tonen. Klik op bewaren.   

4.2 Templates contactpersonen  

Selecteer in de UTSman op type: frontend en Group: Contacts FO  

 ViewPublicContactList.html. Dit is de contactpersonenlijst in de smoelenboek module.  

 ViewSingleContactDetail.html. Dit is het contactpersonen-detail in de smoelenboek module. 

Om de pagina naar wens in te richten, klik op .Hier kunt u de gegevens 

aanvinken die u van de contactpersoon wilt tonen. Klik op bewaren.   

 ViewSingleContactError.html. Als het contactpersoon-detail leeg is, dan krijgt de bezoeker op 

de website deze melding.   

 ViewSingleContactHook.html. Dit is de informatie van een contactpersoon wat die getoond 

wordt in de hook. Om de hook naar wens in te richten, klik op . Hier kunt u de 

gegevens aanvinken die u van de contactpersoon wilt tonen. Klik op bewaren.   
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4.3  Templates collega’s/ medewerkers  

Selecteer in de UTSman op type: frontend en Group: Consultant  

 ViewPublicConsultantList.html. Dit is de lijst van collega’s in de smoelenboek module.  

 ViewSingleConsultantDetail.html. Dit is het medewerker-detail in de smoelenboek module. 

Om de pagina naar wens in te richten, klik op  . Hier kunt u de gegevens 

aanvinken die u van de medewerker wilt tonen. Klik op bewaren.   

 ViewSingleConsultantError.html. Als het medewerker-detail leeg is, dan krijgt de bezoeker op 

de website deze melding.   

 ViewSingleConsultantHook.html. Dit is de informatie van een medewerker wat getoond wordt 

in de hook. Om de hook naar wens in te richten, klik op . Hier kunt u de 

gegevens aanvinken die u van de medewerker wilt tonen. Klik op bewaren.   
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4.4 Overzicht templates 

 Functionaliteit  Template  

Kandidaten smoelenboek module  

(facebook candidates)  

• ViewSingleCandidateDetail.html  

• ViewSingleCandidateDetail.html  

• viewSingleCandidateError.html.  

Kandidaten smoelenboek hook  • viewSingleCandidateHook.html  

Contactpersonen smoelenboek module  

(facebook contacts)  

• viewPublicContactList.html  

• ViewSingleContactDetail.html  

• viewSingleContactError.html  

Contactpersonen smoelenboek hook  •  viewSingleContactHook.html  

Medewerkers smoelenboek module  

(facebook consultant)  

•  

•  

ViewPublicConsultantList.html  

ViewSingleConsultantDetail.html  

 •  viewSingleConsultantError.html.  

Medewerkers smoelenboek hook  •  viewSingleConsultantHook.html  

 

 


