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Hoofdstuk 1: Over deze handleiding 

1.1 Doel van deze handleiding 

Deze handleiding helpt u met het gebruik van de OTYS Taken Manager. Deze module stelt u 

in staat om de werkzaamheden die binnen uw organisatie plaatsvinden op nauwkeurige wijze 

te registreren. Hierdoor hebben medewerkers een duidelijk overzicht van de taken die zij 

moeten uitvoeren en kunnen managers eenvoudig een overzicht raadplegen van de stand van 

zaken omtrent de uitvoering hiervan. 

 

In deze handleiding staat zowel de configuratie van de Taken Manager (zodat deze aansluit 

op uw processen), als het dagelijks gebruik ervan uitgelegd. 

 

Door een Taken Workflow in te richten kunt u zelfs deze activiteitenstroom automatiseren. 

Hierdoor hoeven uw medewerkers zich alleen te richten op het uitvoeren van hun 

werkzaamheden en niet om de administratie er omheen. Deze Taken Workflow maakt 

gebruik van alle basisfunctionaliteiten van de OTYS Taken Manager. Het inrichten en gebruik 

van de Taken Workflow valt echter buiten het bereik van deze handleiding. 

1.2 Opbouw van deze handleiding 

Zoals hierboven aangegeven is deze handleiding zowel bedoeld voor het inrichten van uw 

Taken Manager als voor het dagelijks gebruik hiervan. Deze handleiding is derhalve op de 

volgende manier opgebouwd: 

 

In het tweede hoofdstuk geven wij u een algemene uitleg over de Taken Manager. Wat is het 

nut ervan, hoe verschillen taken van reminders, hoe is een taak opgebouwd en hoe benadert 

u de Taken Manager. Wij adviseren alle gebruikers dit hoofdstuk als eerste door te lezen. 

 

In het derde hoofdstuk geven wij u een uitleg hoe u de Taken Manager kunt inrichten zodat 

deze zo goed mogelijk aansluit op uw proces. Dit hoofdstuk is alleen van toepassing voor de 

Key-users die de aanvankelijke configuratie van de Taken Manager op zich nemen of die een 

bestaande configuratie willen aanpassen. 

 

In het vierde hoofdstuk geven wij u een uitleg hoe gebruikers de Taken Manager in de 

dagelijkse praktijk kunt gebruiken. Dit hoofdstuk is in principe alleen van toepassing voor 

gebruikers van de Taken Manager, maar is natuurlijk verstandig om door te nemen voordat u 

aan de slag gaat met het daadwerkelijk configureren van uw Taken Manager. 

 

In het vijfde hoofdstuk geven wij u een uitleg hoe supervisors en administrators de Taken 

Manager in de dagelijkse praktijk kunt gebruiken. In dit hoofdstuk gaan we in op de 

specifieke extra rechten die deze gebruikers hebben in het dagelijks gebruik van de Taken 

Manager. 
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1.3 Benodigde basiskennis 

Bepaalde taken worden in deze instructie niet toegelicht, omdat deze 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. 

1.4 Commentaar en reacties 

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 de Taken Manager 

2.1 Doel Taken Manager 

De OTYS Taken Manager stelt u in staat om de activiteiten binnen uw organisatie vast te 

leggen. Deze activiteiten zijn doorgaans gebaseerd op processtappen in uw organisatie. 

 

Voorbeeld 

Als er bijvoorbeeld een vacature ontvangen wordt, zullen er diverse activiteiten ondernomen 

moeten worden. U kunt hierbij denken aan: 

 Het opstellen van de vacaturetekst; 

 een accordering van de vacaturetekst door de opdrachtgever; 

 het plaatsen van de vacature op uw site; 

 het plaatsen van de vacature op andere sites; 

 het zoeken naar geschikte kandidaten in uw eigen database; 

 het zoeken naar geschikte kandidaten op bijvoorbeeld Monsterboard en LinkedIn; 

 het organiseren van een wervingsdag bij uw opdrachtgever. 

 

Uiteraard kunnen deze activiteiten voor u anders zijn en simpeler of uitgebreider zijn. 

Daarnaast kunnen deze activiteiten ook per situatie (bijvoorbeeld per vacature) verschillen. 

 

De OTYS Taken Manager stelt u in staat om deze activiteiten in kaart te brengen, de taken uit 

te zetten bij de personen die hier voor verantwoordelijk zijn en de voortgang te monitoren. Dit 

stelt managers in staat om processen beter te beheren en medewerkers in staat om zich 

meer te richten op de activiteiten die ze moeten verrichten. 

 

Via een Taken Workflow is het tevens mogelijk om de activiteitenstroom verder te 

automatiseren. Deze Taken Workflow maakt gebruik van de zaken die in deze handleiding 

omschreven staan. Het inrichten en gebruik van de Taken Workflow valt echter buiten het 

bereik van deze handleiding. 

2.2 Verschil tussen taken en reminders 

In OTYS is het mogelijk om zowel taken als reminders aan te maken. Doordat taken en 

reminders raakvlakken met elkaar hebben is het van belang om het verschil goed te weten: 

 

Taken 

Worden in OTYS gebruikt voor het bijhouden van activiteiten die ingepland worden. Als er een 

vacature binnenkomt, dan vloeien hier verschillende activiteiten uit voort. Denk hierbij dus 

aan het schijven van de vacaturetekst, het plaatsen van de vacature op externe sites en 

eventueel het organiseren van andere wervingsactiviteiten. Dit is één proces dat uit 

verschillende stappen bestaat. Voor de verschillende stappen kunnen verschillende 

personen binnen de organisatie verantwoordelijk zijn. Via taken kan u al deze stappen 

inzichtelijk maken en per stap zaken als de status, de uitvoerende medewerker, de manager, 
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de ingeschatte tijdsduur en de gerealiseerde tijdsduur registreren. Taken zijn daarmee een 

uitstekende vervanging voor bijvoorbeeld een actielijst in Excel. 

Reminders 

Worden in OTYS gebruikt voor het bijhouden van individuele ad-hoc acties. Als een kandidaat 
bijvoorbeeld belt voor een collega, maar de collega is niet aanwezig dan kan u snel en 
eenvoudig een reminder aanmaken. Of als u een e-mail krijgt waarbij een leverancier 
aangeeft u aan het einde van de week een offerte zal versturen, dan is een reminder een 
prima wijze om u te herinneren te controleren of dit gebeurd is. Reminders zijn daarmee een 
uitstekende vervanging voor bijvoorbeeld een post-it notitie. 

2.3 Opbouw taken & begrippenlijst 

Binnen de Taken Manager worden er met verschillende begrippen gewerkt. Hieronder ziet u 

een overzicht van de begrippen die hierin terug komen. Door deze begrippen te lezen zal u 

begrijpen hoe de taakstructuur in OTYS in algemene zin werkt. 

 

Taak  Een activiteit die u inplant om door uzelf of iemand anders uit te laten voeren. 

 

Takenboom Soms horen activiteiten bij elkaar. U kunt daarbij denken aan de werving voor 

een vacature. Hier horen zaken bij als het schrijven van de vacaturetekst en 

het plaatsen van de vacature op jobboards. Het kan zelfs zijn dat een 

onderdeel ('het plaatsen van de vacature op jobboards') zelf weer uit 

verschillende onderdelen bestaat ('het plaatsen van de vacature op 

Monsterboard' en 'het plaatsen van de vacature op LinkedIn'). Deze hele 

structuur van hoofdtaak, subtaken en (sub)subtaken noemen wij een 

takenboom. Een takenboom kan in OTYS uit oneindig veel niveaus bestaan. 

 

Hoofdtaak De bovenliggende taak die één of meerdere subtaken bundelt. Een hoofdtaak 

kan bijvoorbeeld 'Werving voor PHP Programmeur OTYS' zijn, welke uit 

verschillende subtaken bestaat. 

 

Subtaak De taak die onder een hoofdtaak hangt. In bovengenoemd voorbeeld van 

hoofdtaak 'Werving voor PHP Programmeur OTYS' kan 'Opstellen 

vacaturetekst' bijvoorbeeld een subtaak zijn. 

 

Titel  Dit is de korte omschrijving van de taak. Zaak is om deze kort, maar zo 

omschrijvend mogelijk te maken. De titel wordt getoond in overzichtslijsten en 

aan de titel zou het doel van de taak direct duidelijk moeten zijn. 

 

Omschrijving Naast de titel kunt u ook een uitgebreide omschrijving aan de taak toevoegen. 

Deze omschrijving wordt getoond zodra u een taak opent. 

 

Commentaar Als er aan een taak wordt gewerkt kan het zijn dat een medewerker 

tussentijds opmerkingen wil of moet noteren gerelateerd aan de taak. Dit kan 

nodig zijn indien er tegen issues aangelopen wordt of om tussentijdse 
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voortgang te registreren. De commentaren zullen geen invloed hebben op de 

taakomschrijving, maar zijn wel direct daaronder op chronologische volgorde 

getoond worden. 

Toegewezen Dit is de naam van de medewerker die verantwoordelijk is voor de uitvoering 

van de taak. U kunt hierin kiezen uit de verschillende OTYS gebruikers. 

 

Eigenaar Dit is de naam van de medewerker die de taak heeft geïnitieerd (standaard de 

ingelogde gebruiker). U kunt hier echter ook een andere gebruiker kiezen. 

 

Manager Dit is de naam van de medewerker die verantwoordelijk is voor het proces, 

bijvoorbeeld de (account)manager. Ook hier kunt u uit gebruikers kiezen. 

 

Gebruikers- In veel organisaties wordt er met verschillende afdelingen en/of teams 

groep gewerkt. Door een taak in een gebruikersgroep te plaatsen heeft u per team 

inzage in welke taken er open staan. Indien er taken opnieuw ingepland 

moeten worden (bijvoorbeeld vanwege ziekte) dan helpen gebruikersgroepen 

u ook om te bepalen wie het beste een taak over kan nemen. 

 

Type Door typeringen aan te brengen en te koppelen aan uw taken, heeft u inzage in 

welk soort taken er uitgevoerd moeten worden en welk soort taken er 

uitgevoerd zijn. Een type kan bijvoorbeeld 'Jobboard plaatsing' zijn. 

 

Taakgroep Door met taakgroepen te werken kunt u uw taken verder op basis van hun 

inhoud groeperen. U kunt bijvoorbeeld een taakgroep aanmaken 'Werving 

vacatures' zodat u al deze taken kunt clusteren. 

 

Startdatum Dit is de datum waarop de activiteiten gestart kunnen worden. Dit zal vaak de 

aanmaakdatum van de taak zijn, maar kan ook een andere specifieke datum 

zijn omdat de taak vanwege omstandigheden niet eerder gestart kan worden. 

 

Deadline Dit is de datum waarop de activiteit uiterlijk voltooid moet worden. Taken die 

in OTYS de deadline hebben overschreden zullen in OTYS extra benadrukt 

worden met een rood uitroepteken. 

 

Status Dit is de huidige status van de taak. Aan de hand van de status kunt u zien of 

deze bijvoorbeeld nieuw (en nog niet ingepland) is, ingepland is, onderhanden 

is, geannuleerd of voltooid is. 

 

Inschatting Dit is de tijd in uren hoe lang de manager denkt dat de toegewezen 

Manager medewerker bezig zal zijn met de uitvoering van de taak. 

 

Inschatting Dit is de tijd in uren hoe lang de toegewezen medewerker denkt bezig te zijn 

Uitvoerder met de uitvoering van de taak. 
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Gerealiseer- Dit is de tijd in uren hoe lang de toegewezen medewerker (vooralsnog) 

de tijd daadwerkelijk bezig is geweest met de uitvoering van de taak. 

 

Voortgang Een percentage (0% - 100%) in hoeverre de taak is afgerond. 

 

Prioriteit De prioriteit (laag / normaal / hoog) van de taak. 

 

Relateren Zoals met meerdere zaken in OTYS kunt u ook taken relateren aan 

verschillende entiteiten in uw systeem. Als u een taak uitvoert voor een 

specifieke relatie en/of contactpersoon kunt u de taak aan hen relateren. Dit 

zorgt ervoor dat u in de takenlijst en in het taakdetail ziet aan welke entiteiten 

deze gekoppeld is,  u eenvoudig kan doorklikken naar bijvoorbeeld deze relatie 

of contactpersoon én in het dossier van deze gekoppelde entiteiten de taak zal 

terugvinden. U kunt taken onder andere koppelen aan de volgende entiteiten: 

- Kandidaten 

- Relaties 

- Contactpersonen 

- Vacatures 

- Plaatsingen 

- Contactpersonen 

 

Archiveren Nadat een taak is afgerond en eventueel een finale controle is uitgevoerd, wilt 

u deze taak waarschijnlijk niet meer in uw takenlijst zien. Hierdoor houdt u 

zoveel mogelijk overzicht over uw actieve taken. U kunt daarom een taak 

archiveren zodat deze standaard niet meer weergegeven wordt. Uiteraard is 

het wel mogelijk om (als u het specifiek aangeeft) te zoeken in gearchiveerde 

taken. 

 

Zoals u leest kan u veel verschillende zaken registreren bij een taak. Dit kan u in het begin 

het beeld geven dat het u veel extra administratie kost. Uiteraard hoeft u niet persé alle 

bovengenoemde zaken te registreren. Het is echter onze eigen ervaring dat het correct 

inzichtelijk brengen van taken uiteindelijk een flinke tijdsbesparing oplevert. Daarnaast 

kunnen via een Taken Workflow eerder genoemde zaken (vrijwel) allemaal volledig voor u 

worden ingevuld. Op deze manier maakt u optimaal gebruik van uw Taken Manager. 

 

 

Maakt u nog geen gebruik maakt van de Taken Workflow, maar heeft u hier 
wel interesse in? Laat het ons weten en wij vertellen u graag meer over de 
mogelijkheden die de Taken Workflow u kan bieden. 
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2.4 Taken Manager openen in OTYS 

U kunt uw Taken Manager vanuit OTYS eenvoudig openen door op het icoon van de Taken 

Manager te klikken in uw werkbalk. 

 

 
 

Let op: De iconen die in uw werkbalk verschijnen en de volgorde daarvan zijn enerzijds 

afhankelijk van de rechten die toegekend zijn aan uw account en anderzijds afhankelijk van 

uw persoonlijke instellingen. Indien u bovenstaand icoon niet in uw werkbalk kunt vinden, 

controleer dan eerst of u deze zelf in uw werkbalk kunt plaatsen. 

1) Klik op de knop OTYS Today Settings in uw werkbalk. Deze knop ziet u alleen in uw OTYS 

Today venster en zit links naast de Uitloggen-knop. 

 
 

2) In het venster dat verschijnt klikt u bovenin op de knop Werkbalk. 

 
 

3) In het venster dat opent ziet u een overzicht van de knoppen die u in de werkbalk tot uw 

beschikking heeft. De knoppen die aangevinkt zijn worden getoond in uw werkbalk, de 

knoppen die niet aangevinkt zijn worden verborgen. Naast het bepalen of knoppen getoond 

worden kunt u de volgorde van de knoppen bepalen door deze omhoog of omlaag te slepen.  

 

 
 

Controleer of de knop Taken in uw lijst staat. Indien deze in uw lijst staat en uitgevinkt is, kunt 

u deze eenvoudig tonen door deze aan te vinken en op Bewaren te klikken. 

 

Indien u deze optie niet in deze lijst heeft staan is de Taken Manager niet beschikbaar voor uw 

account. Indien u Key-user bent kunt u deze module zelf via een support ticket voor u en uw 

collega's aanvragen. Indien u geen Key-user bent, zal u dit aan uw Key-user moeten vragen. 

Let op: Geef in een support ticket altijd expliciet de namen aan van de gebruiker(s) aan die nu 

deze rechten nog niet hebben, maar wel moeten krijgen. Dit stelt ons in staat om dit veel 
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sneller voor u te activeren, dan wanneer u aangeeft deze module 'voor alle gebruikers' te 

activeren. 

Hoofdstuk 3: Configuratie Taken Manager 

3.1 Rechten om Taken Manager te configureren 

Om de Taken Manager te kunnen configureren moet u 'Taken Manager administrator' zijn. U 

kunt herkennen of u deze rechten heeft via de Beheerder-knop bovenin uw Taken Manager. 

 

 
 

Indien u deze knop niet in uw Taken Manager ziet staan zal u de in dit hoofdstuk besproken 

wijzigingen niet door kunnen doorvoeren. Indien er binnen uw organisatie reeds een andere 

'Taken Manager administrator' is, dan kan deze persoon u ook deze rechten geven (zie 

paragraaf 3.8). Indien er nog niemand binnen uw organisatie deze rechten heeft, dan kunt u 

via een support ticket deze rechten aanvragen. Nadat de rechten aan uw account zijn 

toegekend zal u de Beheerder knop zien. 

 

Als u op de Beheerder-knop klikt zal uw scherm veranderen in het beheerscherm. In dit 

scherm kunt u de verschillende groepen en typeringen die in uw Taken Manager gebruikt 

worden aanpassen. 

 

 
 

Bovenin het venster ziet u in welk onderdeel van het beheerscherm u zich bevindt. Dit ziet u 

aan de groene tekst bovenin het venster. Daarnaast is de knop van het actieve onderdeel 

uitgegrijsd. Standaard opent het beheerscherm in het onderdeel Taakgroepen beheren. 

 

Door op een van de knoppen bovenin het beheerscherm te klikken (Taakgroepen, 

Gebruikersgroepen, Prioriteiten, Statussen, Taak types, etc) kunt u de andere onderdelen 

beheren. 

 

Via de knop Terug gaat u terug naar het reguliere takenoverzicht. 

3.2 Taakgroepen beheren 

Door met taakgroepen te werken kunt u uw taken op basis van hun inhoud groeperen. U kunt 

bijvoorbeeld een taakgroep aanmaken 'Werving vacatures' zodat u al deze taken kunt 

clusteren. 
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Taakgroep aanmaken 

Indien u in het onderdeel Taakgroepen zit, kunt u via de knop Nieuwe Taakgroep aan de 

linker bovenzijde van uw scherm een nieuwe taakgroep aanmaken. Na het invullen van de 

velden klikt u op Bewaren om de nieuwe taakgroep op te slaan. 

 

Taakgroep wijzigen 

Via het zoekfilter bovenin uw scherm kunt u de lijst met taakgroepen filteren op zowel 

gekoppelde gebruikersgroep als gekoppelde rechten. Door te dubbelklikken op een 

taakgroep opent deze in een nieuw venster. Na uw aanpassingen klikt u op Bewaren om de 

wijzigingen op te slaan. 

 

Taakgroep verwijderen 

Na het openen van een taakgroep kunt u tevens de taakgroep verwijderen door bovenin het 

venster op Verwijderen te klikken. Indien u een taakgroep verwijderd waar nog taken aan 

gekoppeld zijn, zullen deze blijven bestaan echter zonder taakgroep. Het is derhalve 

verstandig om deze taken eerst (in batch) aan een andere taakgroep toe te kennen. 

 

Opbouw taakgroep 

Indien u een nieuwe taakgroep aanmaakt of een bestaande aanpast, ziet u het volgende: 

 

 
 

Naam  Dit is de uitgebreide naam van de taakgroep. 

 

Gebruikers- Dit is de gebruikersgroep waar de taakgroep in getoond zal worden. Bij het 

groep  aanmaken van een taak zal u eerst een gebruikersgroep moeten selecteren.  

Op basis hiervan zal u één of meerdere taakgroepen kunnen selecteren. Dit 

maakt het invoeren van een taak eenvoudiger en voorkomt misverstanden. U 

kunt op deze manier bijvoorbeeld instellen dat de taakgroep 'Werving 

vacatures' alleen getoond wordt bij gebruikersgroep 'Recruiters'. Hoe u 

gebruikersgroepen aanmaakt leest u in paragraaf 3.3. 
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Afkorting In sommige (lijst)weergaves is het niet optimaal om de volledige naam van een 

taakgroep weer te geven. Daarom kunt u bij Afkorting een afkorting aan de 

taakgroep toekennen. Deze afkorting moet exact 3 karakters zijn. 

 

Rechten Een omschrijving van dit veld volgt. 

3.3 Gebruikersgroepen beheren 

In veel organisaties wordt er met verschillende afdelingen en/of teams gewerkt. Door een 

taak in een gebruikersgroep te plaatsen heeft u per team inzage in welke taken er open 

staan. Indien er taken opnieuw ingepland moeten worden (bijvoorbeeld vanwege ziekte) dan 

helpen gebruikersgroepen u ook om te bepalen wie het beste een taak over kan nemen. 

 

Gebruikersgroep aanmaken 

Indien u in het onderdeel Gebruikersgroepen zit, kunt u via de knop Nieuwe Gebruikersgroep 

aan de linker bovenzijde van uw scherm een nieuwe gebruikersgroep aanmaken. Na het 

invullen van de velden klikt u op Bewaren om deze op te slaan. 

 

Gebruikersgroep wijzigen 

Door te dubbelklikken op een gebruikersgroep opent deze in een nieuw venster. Na uw 

aanpassingen klikt u op Bewaren om de wijzigingen op te slaan. 

 

Gebruikersgroep verwijderen 

Na het openen van een gebruikersgroep kunt u tevens de gebruikersgroep verwijderen door 

bovenin het venster op Verwijderen te klikken. Indien u een gebruikersgroep verwijderd waar 

nog taken aan gekoppeld zijn, zullen deze blijven bestaan echter zonder gebruikersgroep. 

Het is verstandig om deze taken eerst (in batch) aan een andere groep toe te kennen. 

 

Opbouw gebruikersgroep 

Indien u een nieuwe gebruikersgroep aanmaakt of een bestaande opent, ziet u het volgende: 

 

 
 

Naam  Dit is de uitgebreide naam van de gebruikersgroep. 
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Afkorting In sommige (lijst)weergaves is het niet optimaal om de volledige naam van een 

gebruikersgroep weer te geven. Daarom kunt u bij Afkorting een afkorting aan 

de gebruikersgroep toekennen. Deze afkorting moet exact 3 karakters zijn. 

 

Tarief Om te bepalen hoeveel een activiteit u oplevert, kunt u een uurtarief koppelen 

aan de gebruikersgroep. Dit zal ervoor zorgen dat als er een taak wordt 

aangemaakt en gekoppeld is aan deze gebruikersgroep, het uurtarief 

automatisch wordt ingevuld. Indien u aanpassingen doet aan dit uurtarief zal 

dit in principe geen effect hebben op bestaande taken. Indien u wel wil dat het 

tarief van bestaande taken wordt aangepast, dan kan u door op de knop 

Update te klikken alle taken die aan deze gebruikersgroep gekoppeld zijn en 

nog géén tarief hebben, automatisch het opgegeven tarief geven. 

 

Gebruikers toevoegen aan een gebruikersgroep 

Een gebruikersgroep bestaat uiteraard uit één of meerdere gebruikers. Na het aanmaken 

van een gebruikersgroep kunt u bepalen welke gebruikers deel uitmaken van deze 

gebruikersgroep. Dit doet u door de gebruikersgroep te openen en vervolgens bovenin het 

detailvenster op de knop Gebruikers beheren te klikken. Er opent een nieuw venster waarbij 

u de gebruikers kunt selecteren die deel uitmaken van de gebruikersgroep. 

 

 
 

Aan de linkerzijde van dit venster ziet u alle beschikbare gebruikers. U kunt via het zoekfilter 

bovenin de lijst eventueel gebruikers zoeken op basis van hun naam. Als u een gebruiker 

aanklikt zal deze geselecteerd zijn en deel uitmaken van de gebruikersgroep. De gebruiker 

zal dan aan de rechterzijde van het venster getoond worden. Via de knop Sorteren kunt u 

eventueel de volgorde van de gebruikers zoals deze in lijstweergaves weergegeven wordt 

bepalen. Klik uiteindelijk op Bewaren om de gemaakte wijzigingen op te slaan. 

3.4 Prioriteiten beheren 

Bij uw taken kan er per taak een prioriteit opgegeven worden. De standaard prioriteiten zijn 

'laag', 'middel' en 'hoog'. Indien u hier zelf extra prioriteiten aan wilt toevoegen (zoals 

bijvoorbeeld 'urgent'), dan kan dit via de knop Prioriteiten in uw beheerscherm. 

 

Prioriteit toevoegen 

Indien u in het onderdeel Prioriteiten zit, kunt u via de knop Nieuwe prioriteit een nieuwe 

prioriteit toevoegen. Na het invullen van de naam klikt u op Bewaren om deze op te slaan. 
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Prioriteit wijzigen 

Door te dubbelklikken op een prioriteit opent deze in een nieuw venster. U kunt dan de naam 

aanpassen en op Bewaren klikken. Let op: de standaardprioriteiten (laag/middel/hoog) kunt 

u niet wijzigen. 

 

Prioriteit verwijderen 

Na het openen van een prioriteit kunt u tevens deze verwijderen door bovenin het venster op 

Verwijderen te klikken. Indien u een prioriteit verwijderd waar nog taken aan gekoppeld zijn, 

zullen deze blijven bestaan echter zonder prioriteit. Het is verstandig om deze taken eerst (in 

batch) aan een andere prioriteit te geven. Let op: de standaardprioriteiten (laag/middel/hoog) 

kunt u niet verwijderen. 

3.5 Statussen beheren 

Aan de hand van de status kunt u zien of deze bijvoorbeeld nieuw (en nog niet ingepland) is, 

ingepland is, onderhanden is, geannuleerd of voltooid is. 

 

Uw Taken Manager werkt met een aantal standaard statussen. Deze standaard statussen 

zijn nodig voor sommige geavanceerde functionaliteiten binnen OTYS. U kunt deze standaard 

statussen niet aanpassen of verwijderen. Hieronder ziet u een overzicht van de standaard 

statussen en onze gedachte achter iedere status: 

 

 Nieuw 

De taak is nieuw binnen gekomen en is nog niet ingepland. 

 Planning 

De taak is inmiddels ingepland om uitgevoerd te worden. 

 Onderhanden 

De taak wordt op dit moment uitgevoerd door de uitvoerder. 

 Gepauzeerd 

Er is een reden waarom de taak niet (verder) uitgevoerd wordt en is derhalve gepauzeerd. 

 Geannuleerd 

Er is een reden waarom de taak niet (verder) uitgevoerd wordt en is derhalve geannuleerd. 

 Afgerond 

De taak is voltooid door de uitvoerder. 

 Antwoord van klant 

De klant heeft een commentaar geplaatst en deze moet bekeken worden door de uitvoerder. 

 Onmiddellijk! 

Deze taak heeft urgentie en moet nu direct uitgevoerd worden. 

 Commentaar 

Er is een commentaar geplaatst en deze moet bekeken worden door de uitvoerder. 

 Door gebruiker 

Deze taak is door een klant aangemaakt en deze moet bekeken worden door de uitvoerder. 

 

Status toevoegen 
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Indien u in het onderdeel Statussen zit, kunt u via de knop Nieuwe status een nieuwe status 

toevoegen. Na het invullen van de naam klikt u op Bewaren om deze op te slaan.
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Status wijzigen 

Via het zoekfilter bovenin uw scherm kunt u de lijst met statussen filteren op 

gebruikersgroep. Door te dubbelklikken op een status opent deze in een nieuw venster. U 

kunt dan de naam aanpassen en op Bewaren klikken. Let op: de standaard statussen kunt u 

niet wijzigen. 

 

Status verwijderen 

Na het openen van een status kunt u tevens deze verwijderen door bovenin het venster op 

Verwijderen te klikken. Indien u een status verwijderd waar nog taken aan gekoppeld zijn, 

zullen deze blijven bestaan echter zonder status. Het is verstandig om deze taken eerst (in 

batch) aan een andere prioriteit te geven. Let op: de standaard statussen kunt u niet 

verwijderen. 

 

Opbouw status 

Indien u een nieuwe status aanmaakt of een bestaande opent, ziet u het volgende: 

 

 
 

Naam  Dit is de uitgebreide naam van de status. 

 

Gebruikers- Dit is de gebruikersgroep waar de status in getoond zal worden. Bij het 

groep  aanmaken van een taak zal u eerst een gebruikersgroep moeten selecteren.  

Op basis hiervan zal u één of meerdere statussen kunnen selecteren. Dit 

maakt het invoeren van een taak eenvoudiger en voorkomt misverstanden. U 

kunt op deze manier bijvoorbeeld instellen dat de gebruikersgroep 

'Recruiters' de status 'Wacht op opdrachtgever' mag selecteren. Hoe u 

gebruikersgroepen aanmaakt leest u in paragraaf 3.3. 

 

Rechten Een omschrijving van dit veld volgt. 

 

Kleur Om snel inzichtelijk te hebben wat de status van taken is heeft iedere status 

een kleur. Zo krijgt u bij het openen van een takenlijst in één keer een duidelijk 
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beeld van de statussen van deze taken. Klik op het vierkant om een kleur uit te 

kiezen die aan deze status gekoppeld wordt. 
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3.6 Taak types beheren 

Door typeringen aan te brengen en te koppelen aan uw taken, heeft u inzage in welk soort 

taken er uitgevoerd moeten worden en welk soort taken er uitgevoerd zijn. Een type kan 

bijvoorbeeld 'Jobboard plaatsing' zijn. 

 

Taak type aanmaken 

Indien u in het onderdeel Taak types zit, kunt u via de knop Nieuw taak type aan de linker 

bovenzijde van uw scherm een nieuwe taak type aanmaken. Na het invullen van de velden 

klikt u op Bewaren om deze op te slaan. 

 

Taak type wijzigen 

Via het zoekfilter bovenin uw scherm kunt u de lijst met taak types filteren op 

gebruikersgroep. Door te dubbelklikken op een taak type opent deze in een nieuw venster. 

Na uw aanpassingen klikt u op Bewaren om de wijzigingen op te slaan. 

 

Taak type verwijderen 

Na het openen van een taak type kunt u tevens het taak type verwijderen door bovenin het 

venster op Verwijderen te klikken. Indien u een taak type verwijderd waar nog taken aan 

gekoppeld zijn, zullen deze blijven bestaan echter zonder taak type. Het is verstandig om 

deze taken eerst (in batch) aan een andere taak type toe te kennen. 

 

Opbouw taak type 

Indien u een nieuwe taak type aanmaakt of een bestaande opent, ziet u het volgende: 

 

 
 

Naam  Dit is de uitgebreide naam van het taak type. 
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Gebruikers- Dit is de gebruikersgroep waar het taak type in getoond zal worden. Bij het 

groep  aanmaken van een taak zal u eerst een gebruikersgroep moeten selecteren.  

Op basis hiervan zal u één of meerdere taak types kunnen selecteren. Dit 

maakt het invoeren van een taak eenvoudiger en voorkomt misverstanden. U 

kunt op deze manier bijvoorbeeld instellen dat de gebruikersgroep 

'Recruiters' het taak type 'Jobboard plaatsing' mag selecteren. Hoe u 

gebruikersgroepen aanmaakt leest u in paragraaf 3.3. 

 

Afkorting In sommige (lijst)weergaves is het niet optimaal om de volledige naam van een 

taak type weer te geven. Daarom kunt u bij Afkorting een afkorting aan het 

taak type toekennen. Deze afkorting moet exact 3 karakters zijn. 

 

Kleur Om snel inzichtelijk te hebben wat het type van taken is heeft ieder taak type 

een kleur. Zo krijgt u bij het openen van een takenlijst in één keer een duidelijk 

beeld van de taak types van deze taken. Klik op het vierkant om een kleur uit 

te kiezen die aan dit taak type gekoppeld wordt. 

 

Detail  Hierin kunt u aangeven hoe het taakdetail weergegeven moet worden. U heeft  

template hierbij verschillende keuzes. Door bijvoorbeeld een geminimaliseerde detail  

weergave te gebruiken kunt u het voor eindgebruikers eenvoudiger maken om  

te werken met de Taken Manager omdat zij minder opties krijgen. 

 

Toon niet in Indien u deze optie aangevinkt is zal de taak met dit taak type niet getoond  

normale worden als de taak weergegeven wordt in de takenlijst met als weergave  

lijst  'Normaal'. Dit kunt u bijvoorbeeld goed gebruiken als het een hoofdtaak  

betreft die zelf in principe niet uitgevoerd hoeft te worden. 

 

Afronden als Indien deze optie aangevinkt is zal de taak automatisch de status 'Afgerond' 

alle subtaken krijgen indien alle onderliggende subtaken de status 'Afgerond' hebben. Dit 

afgerond zijn kunt u bijvoorbeeld goed gebruiken als het een hoofdtaak is die zelf in  

principe niet uitgevoerd hoeft te worden, maar wel als afgerond beschouwd  

kan worden als alle onderliggende subtaken afgerond zijn. 

 

Calculeer Indien deze optie aangevinkt is dan zullen de uren uit alle onderliggende taken 

uren  bij elkaar opgeteld worden en het totaal weergegeven worden in deze taak. Bij  

verzameltaken ziet u op deze manier bijvoorbeeld snel hoeveel tijd er in het 

gehele project zit. 

 

Calculeer Indien deze optie aangevinkt is dan zal de prijs uit alle onderliggende taken bij 

prijs  elkaar opgeteld worden en het totaal weergegeven worden in deze taak. Bij  

verzameltaken ziet u op deze manier bijvoorbeeld snel hoeveel geld er in het 

gehele project zit. 
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3.7 Instellingen beheren 

Via de knop Instellingen in het beheerscherm kunt u algemene instellingen inzake uw Taken 

Manager wijzigen. Op dit moment zijn de volgende algemene opties mogelijk: 

 

Gebruikers- Indien u deze optie aangevinkt is zal er bij het aanmaken van een nieuwe  

groep  taak ten aller tijde een gebruikersgroep ingevuld moeten worden. Indien er 

verplicht geen gebruikersgroep is geselecteerd dan zal de taak niet aangemaakt of  

opgeslagen kunnen worden. 

 

Manager Indien u deze optie aangevinkt is zal er bij het aanmaken van een nieuwe 

verplicht taak ten aller tijde een manager ingevuld moeten worden. Indien er geen 

  manager is geselecteerd dan zal de taak niet aangemaakt of opgeslagen  

kunnen worden. 

 

Naast bovenstaande instellingen die gelden voor alle gebruikers, kunt u ook verschillende 

instellingen en validaties instellen op gebruikersniveau. Dit staat verder uitgelegd in 

paragraaf 3.8. 

3.8 Gebruikersrechten beheren 

Via de knop Gebruikers in het beheerscherm kunt u gebruikers instellingen inzake uw Taken 

Manager wijzigen. Op deze manier kunt u precies bepalen wat elke gebruiker precies mag 

doen. Als u dit onderdeel opent ziet u een lijst met alle gebruikers. Om de rechten van een 

gebruiker aan te passen dubbelklikt u op de betreffende gebruiker. 

 

 
 

Nadat u heeft gedubbelklikt op een gebruiker opent een nieuw venster waarbij u de rechten 

van de betreffende gebruiker kunt aanpassen. 

 

 



 

 

 

 

   

 

OTYS Recruiting Technology   1 augustus 2013 

 

In dit venster kunt u de volgende zaken wijzigen voor de gebruiker: 

 

Gebruiker rol 

Hier geeft u aan wat de rol van de gebruiker in de Taken Manager is. U kunt hierbij kiezen uit 

vier verschillende niveaus: 'Geen gebruiker', 'Gebruiker', 'Supervisor' en 'Administrator'. 

 Indien u bij een gebruiker voor 'Geen gebruiker' kiest zal deze gebruiker niet in de 

keuzelijsten in de Taken Manager verschijnen. 

 Indien u bij een gebruiker voor 'Gebruiker' kiest is dit een reguliere gebruiker in uw systeem.  

 Indien u bij een gebruiker voor 'Supervisor' kiest, dan heeft deze gebruiker enkele extra 

rechten zoals het archiveren van alle taken. 

 Indien u bij een gebruiker voor 'Administrator' kiest, dan heeft deze gebruiker alle mogelijke 

rechten zoals het inrichten van de Taken Manager. 

 

Mag taken toewijzen aan 

Hier geeft u aan welke uitvoerders deze gebruiker kan selecteren bij het aanmaken van een 

nieuwe taak. Indien u hier kiest voor 'Standaard' dan zal de gebruiker aan iedereen taken 

kunnen toewijzen. U kunt dit echter beperken door hier specifieke gebruikers op te geven. 

 

Statuswijzigingen toestaan 

Hier geeft u aan welke statussen deze gebruiker kan selecteren in een taak detail. U heeft 

hier de keuze tussen 'Standaard', 'Alle' en 'Aangepast'. 

 Indien u kiest voor 'Standaard' dan mag de gebruiker alleen de Standaard (niet door u 

aangemaakte) statussen selecteren. 

 Indien u kiest voor 'Alle' dan mag de gebruiker alle (inclusief de door u aangemaakte) 

statussen selecteren. 

 Indien u kiest voor 'Aangepast' dan kan u per gekoppelde gebruikersgroep aangeven welke 

statussen de gebruiker mag selecteren. 

 

Mag statussen selecteren in lijst 

Hier geeft u aan welke statussen deze gebruiker kan selecteren in het zoekfilter van de 

takenlijst. U heeft hier de keuze tussen 'Standaard' en 'Aangepast'. 

 Indien u kiest voor 'Standaard' dan mag de gebruiker alle (inclusief door u aangemaakte) 

statussen selecteren. 

 Indien u kiest voor 'Aangepast' dan kan u aangeven welke statussen de gebruiker mag 

selecteren. 

 

Mag gebruikersgroepen toewijzen 

Hier geeft u aan welke gebruikersgroepen deze gebruiker kan selecteren bij het aanmaken 

van een nieuwe taak. 

 

Mag gebruikersgroepen selecteren 

Hier geeft u aan welke gebruikersgroepen deze gebruiker kan selecteren in het zoekfilter 

van de takenlijst. U heeft hier de keuze tussen 'Zelfde als toekennen' en 'Aangepast'. 
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 Indien u kiest voor 'Zelfde als toekennen' dan worden dezelfde opties toegepast als de opties 

die u heeft opgegeven bij 'Mag gebruikersgroepen toewijzen'. 

 Indien u kiest voor 'Aangepast' dan kan u specifieke gebruikersgroepen selecteren. 

Toestaan taak type instellen/bekijken 

Hier geeft u aan welke taak types deze gebruiker kan selecteren in het zoekfilter van de 

takenlijst en in een taak detail. U heeft hier de keuze tussen 'Standaard' en 'Aangepast'. 

 Indien u kiest voor 'Standaard' mag de gebruiker alle taak types selecteren in het zoekfilter 

van de takenlijst en in een taak detail. 

 Indien u kiest voor 'Aangepast' dan kan u specifieke taak types selecteren die de gebruiker 

mag selecteren in het zoekfilter van de takenlijst en in een taak detail. 

 

Thuis gebruikersgroep 

Hier geeft u aan wat de standaard gebruikersgroep voor deze gebruiker is. Als deze 

gebruiker een nieuwe taak aanmaakt, dan zal deze thuis gebruikersgroep standaard 

geselecteerd zijn. Ook wordt deze thuis gebruikersgroep gebruikt in de Taken Workflow. 

 

Thuis taakgroep 

Hier geeft u aan wat de standaard taakgroep voor deze gebruiker is. Als deze gebruiker een 

nieuwe taak aanmaakt, dan zal deze thuis taakgroep standaard geselecteerd zijn. Ook wordt 

deze thuis taakgroep gebruikt in de Taken Workflow. 

 

Dwing gebruiker in groepen 

Indien deze optie aangevinkt is, dan zal de gebruikersgroep & taakgroep niet aanpasbaar zijn 

als de gebruiker een taak aanmaakt. De taak zal derhalve altijd in de thuis gebruikersgroep 

en in de thuis taakgroep geplaatst worden. 

 

Batch acties 

Indien u bij deze optie voor 'Toestaan' kiest, dan zal de gebruiker in de takenlijst een of 

meerdere taken aan kunnen vinken en een 'batch actie' uit kunnen voeren met de 

geselecteerde taken. Dit stelt de gebruiker in staat om in één keer een actie uit te voeren 

met een groep taken en zorgt daarmee voor gebruikersgemak, maar ook voor een risico 

indien de gebruiker een fout maakt. Er zijn vele batch acties beschikbaar, zoals het wijzigen 

van de toegewezen persoon of het wijzigen van de deadline. Indien u batch acties toestaat 

voor deze gebruiker, kunt u zelf aangeven welke batch acties er gebruikt mogen worden. 

 

Mogelijke weergaven 

Hier kunt u de verschillende lijstweergaven waar de gebruiker rechten voor heeft instellen: 

 Lijst weergave toont de gebruiker een overzicht van de taken op taakniveau. Er is dus geen 

enkele hiërarchie in de verschillende taken. 
 Hiërarchische weergave toont de gebruiker een volledig hiërarchisch overzicht van zijn/haar 

taken. Zelfs indien een gebruiker geen toegang heeft tot een hoofdtaak dan zal deze hoofdtaak 

toch getoond worden (mits dit de hoofdtaak is van een subtaak waar de gebruiker wel rechten 

voor heeft). Op deze manier heeft de gebruiker een duidelijk overzicht van de gehele 

takenboom. 
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 Level weergave toont de gebruiker een hiërarchische weergave van enkel zijn/haar taken. 

Hierin ziet de gebruiker de hiërarchische structuur van de taken waar hij/zij rechten voor 

heeft. Indien de gebruiker geen rechten heeft voor een hoofdtaak, dan zal deze niet in de 

hiërarchie meegenomen worden. 

Inhoud 'Toon' filter 

In het 'Toon' filter in de Taken Manager kan een gebruiker zoeken naar taken met een 

bepaalde Toegewezen gebruiker, Eigenaar of Manager. Via deze instelling kunt u bepalen 

welke gebruikers deze gebruiker in dit filter kan selecteren: 

 Indien u kiest voor 'Standaard (gebruikersrol)' dan wordt de inhoud van deze lijst bepaald op 

basis van de gebruikersrol. Iemand met gebruikersrol 'Gebruiker' kan alleen zoeken in taken 

waar deze persoon zelf toegewezen, eigenaar of manager van is. Iemand met gebruikersrol 

'Supervisor' of 'Administrator' kan ook zoeken in taken van andere gebruikers. 

 Indien u kiest voor 'Alleen persoonlijk' dan kan de gebruiker alleen zoeken in taken waar deze 

persoon zelf toegewezen, eigenaar of manager van is. 

 Indien u kiest voor 'Groepsleden' dan kan de gebruiker alleen zoeken in taken waar deze 

persoon zelf of één van de gebruikersgroep leden toegewezen, eigenaar of manager van is. 

 Indien u kiest voor 'Alle gebruikers' dan kan de gebruiker zoeken in de taken van alle 

gebruikers. 

 

Taken openen 

Indien een taak vanuit de lijstweergave geopend wordt, dan zijn er drie verschillende 

manieren hoe het taakdetail weergegeven kan worden: 

 Indien u kiest voor 'Separaat scherm' dan wordt er een apart scherm geopend. Dit scherm 

staat los van alle andere OTYS schermen. Het is voor de gebruiker derhalve mogelijk om 

meerdere taak details tegelijk te openen. Dit verhoogt het gebruikersgemak maar brengt ook 

een risico met zich mee (een scherm dat te lang open heeft gestaan wordt opgeslagen, terwijl 

een andere gebruiker in de tussentijd wijzigingen heeft aangebracht). 

 Indien u kiest voor 'Gekoppeld scherm' dan wordt er een apart scherm geopend dat gekoppeld 

is aan de lijstweergave. Het is voor de gebruiker niet mogelijk om terug te keren naar de 

lijstweergave zonder het taakdetail te sluiten. Dit voorkomt dat de gebruiker meerdere taak 

details tegelijkertijd opent. 

 Indien u kiest voor 'Zelfde venster' dan wordt het taakdetail in hetzelfde venster weergegeven 

als de lijstweergave. De gebruiker kan via de knop 'Terug' eventueel terug naar de 

lijstweergave. 

 

Commentaar forceren 

Indien deze optie aangevinkt is, dan zal de gebruiker bij het wijzigen van een taak altijd 

gevraagd worden om een commentaar toe te voegen. Zonder het commentaar op te geven 

kan de taak niet opgeslagen worden. Het afdwingen van dit commentaar zorgt voor een 

betere taakhistorie. 

 

Taakgroep kiezen forceren 

Indien deze optie aangevinkt is, dan zal de gebruiker bij het aanmaken of wijzigen van een 

taak altijd een taakgroep moeten kiezen. Zonder de taakgroep te kiezen kan de taak niet 

opgeslagen worden. 
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Archiveren onmogelijk maken 

Indien deze optie aangevinkt is, dan mag de gebruiker een taak niet archiveren. Op deze 

manier kan u intern bepalen wie de taken wel mag archiveren en op deze wijze een extra 

controle uitvoeren voordat de taak volledig uit het zicht verdwijnt. 

Aantal resultaten lijst weergave 

Dit is het aantal taken die de gebruiker standaard maximaal per pagina in de lijstweergave 

zal zien. Dit aantal is tijdelijk aan te passen door de gebruiker via het zoekfilter, maar het 

standaardaantal zal altijd het aantal zijn dat u hier invult. 

 

Zoals u ziet kunt u veel zaken per gebruiker instellen. Dit heeft allemaal ten doel dat een 

gebruiker alleen de taken ziet die voor hem van toepassing zijn en hierdoor het overzicht 

goed bewaart. Ook kunt u bepaalde zaken afdwingen zodat de registratie omtrent de taken in 

uw organisatie altijd correct plaatsvindt. 

3.9 Gebruikerssjablonen beheren 

Vanwege het grote aantal opties bij het instellen van de gebruikersrechten, hebben wij het 

voor u mogelijk gemaakt om 'sjablonen' in te stellen en te gebruiken. Op deze manier kunt u 

alle rechten die u aan één medewerker heeft toegekend eenvoudig opslaan en dit 'sjabloon' 

vervolgens toepassen op andere gebruikers die dezelfde rechten behoren te krijgen. 

 

Sjabloon opslaan 

Om een sjabloon op te slaan moet u eerst een gebruiker de juiste rechten hebben gegeven. 

Indien u in het onderdeel Gebruikers zit, opent u de gebruiker wiens rechten u als sjabloon 

wilt opslaan. Vervolgens klikt u bovenin op de knop Opslaan als sjabloon. Er zal een nieuw 

venster openen waar u de sjabloon naam in op kunt geven. Na het klikken op de Bewaren 

knop is het sjabloon opgeslagen. 

 

Sjabloon laden 

U kunt een sjabloon gebruiken om de rechten van een gebruiker in  één keer in te stellen. 

Indien u in het onderdeel Gebruikers zit, opent u de gebruiker wiens rechten u wilt instellen. 

Vervolgens selecteert u bovenin bij Sjabloon het sjabloon dat u wilt gebruiken om de rechten 

van deze gebruiker in te stellen. U klikt tenslotte op de knop Sjabloon laden om de rechten 

van de gebruiker aan te passen. 

 

Sjabloon wijzigen 

U kunt een eerder opgeslagen sjabloon eenvoudig wijzigen. Indien u in het onderdeel 

Gebruikers zit, klikt u bovenin op de knop Sjablonen. Er opent een nieuw venster waarin u 

alle eerder opgeslagen sjablonen ziet. Dubbelklik op een sjabloon om deze te openen. U kunt 

vervolgens de rechten van het sjabloon aanpassen en op Bewaren klikken om de wijzigingen 

op te slaan. Let op: Door een sjabloon te wijzigen zal u niet de rechten wijzigen van 

gebruikers die u eerder rechten heeft gegeven op basis van dit sjabloon. Indien u de rechten 

van deze gebruikers wilt wijzigen zal u opnieuw dit (aangepaste) sjabloon moeten gebruiken 

om de rechten van deze gebruikers opnieuw in te stellen. 
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Sjabloon verwijderen 

Indien u in het onderdeel Gebruikers zit, klikt u bovenin op de knop Sjablonen. Er opent een 

nieuw venster waarin u alle eerder opgeslagen sjablonen ziet. Klik op het prullenbak icoon 

naast het sjabloon om deze te verwijderen. Klik op OK om deze actie te bevestigen. 

Hoofdstuk 4: Gebruik van de Taken Manager 

4.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk laten wij u zien hoe de Taken Manager op gebruikersniveau werkt. Doordat 

de Taken Manager op vele verschillende manieren ingericht kan worden is het mogelijk dat 

bepaalde opties die u in dit hoofdstuk besproken worden niet of anders weergegeven 

worden. Indien er door ontbrekende opties voor u bepaalde essentiële zaken niet mogelijk 

zijn, dan kan u het beste met de beheerder van uw Taken Manager overleggen of deze opties 

voor u toegevoegd kunnen worden. 

4.2 Taken zoeken 

Nadat u de Taken Manager hebt geopend zal de lijstweergave weergegeven worden. Welke 

taken u in deze lijstweergave ziet is afhankelijk van de rechten die de beheerder van uw 

systeem u heeft gegeven én hoe het zoekfilter bovenin deze lijst ingesteld staat. 

 

 
 

Het zoekfilter werkt soortgelijk als andere zoekfilters in OTYS. Uiteraard kunt u in het 

zoekfilter van uw Taken Manager op andere zaken zoeken dan in bijvoorbeeld uw Kandidaten 

Manager. In het zoekfilter van uw Taken Manager heeft u de volgende zoekopties: 

 

Vanaf  Dit is de begindatum. Welke datum hiervoor van toepassing is geeft u aan bij 

de zoekoptie 'Filter data'. 
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Tot  Dit is de einddatum. Welke datum hiervoor van toepassing is geeft u aan bij de 

zoekoptie 'Filter data'. 

 

Toon  Met dit zoekfilter kunt u zoeken naar taken van bepaalde gebruikers. In het 

bovenste drop down menu kunt u aangeven of u op zoek bent naar taken met 

een bepaalde toegewezen gebruiker, eigenaar of manager. In het onderste 

drop down menu kunt u aangeven welke gebruiker dit moet zijn. Als u dus in 

het bovenste drop down menu 'Manager' selecteert en in het onderste drop 

down menu 'Jan Janssen' selecteert dan gaat u zoeken naar taken waar Jan 

Janssen de manager van is. In het onderste drop down menu heeft u 

daarnaast nog een aantal additionele opties: 

- 'Toegewezen' toont u alle taken die aan u toegewezen zijn. 

- 'Mijn taken' toont u alle taken waar u de eigenaar van bent. 

- 'Taken die ik beheer' toont u alle taken waar u de manager van bent. 

- 'Al mijn taken' toont u alle taken waar u de toegewezen gebruiker, eigenaar 

of manager van bent. 

 

Status  Met dit zoekfilter kunt u zoeken naar taken die op dit moment een bepaalde 

status hebben. 

 
Weergave  Hierin kunt aangeven in welke weergave de taken getoond moeten worden. U 

heeft hierbij de volgende opties: 

- 'Hierarchisch' toont u een volledig hiërarchisch overzicht van uw taken. Zelfs 

indien u geen toegang heeft tot een hoofdtaak dan zal deze hoofdtaak toch 

getoond worden (mits dit de hoofdtaak is van een subtaak waar u wel rechten 

voor heeft). Door op het (+) icoon voor een taak te klikken klapt deze open en 

worden de bijbehorende subtaken weergegeven. Vervolgens kunt u de taak 

weer 'inklappen' door op het (-) icoon te klikken. Op deze manier heeft u een 

duidelijk overzicht van de gehele takenboom. 

 - 'Normaal' toont u een overzicht van de taken op taakniveau. Er is dus geen 

enkele hiërarchie in de verschillende taken. 

   - 'Level' toont u een hiërarchische weergave van enkel uw taken. Hierin ziet u 

de hiërarchische structuur van de taken waar u rechten voor heeft. Indien de u 

geen rechten heeft voor een hoofdtaak, dan zal deze niet in de hiërarchie 

meegenomen worden. Ook in dit view kunt u met het (+) en (-) icoon taken 

weer in- en uitklappen. 

 

Prioriteit  Met dit zoekfilter kunt u zoeken naar taken met een bepaalde prioriteit. 

 

Privacy  Met dit zoekfilter kunt u zoeken naar die als privé gekenmerkt zijn of juist niet 

als privé gekenmerkt zijn. 
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Prioriteit Met dit zoekfilter kunt u specifiek zoeken naar taken waarbij de deadline 

vandaag afloopt, waarbij de deadline morgen afloopt of waarbij de deadline 

inmiddels verstreken is. 

 

Taakgroep  Met dit zoekfilter kunt u zoeken naar taken uit een bepaalde taakgroep. Een 

uitleg wat een taakgroep is leest u in paragraaf 2.3. 

 
Trefwoord  Met dit zoekfilter kunt u zoeken op een trefwoord(combinatie) die in de titel 

 of in de omschrijving van de taak staat. 

 

Gerelateerd  Met dit zoekfilter kunt u zoeken naar taken die gerelateerd zijn aan een 

aan bepaalde entiteit uit uw database (kandidaten, relaties, contactpersonen, etc). 

Om hierop te zoeken klikt u op het vergrootglas aan de rechterkant van dit 

veld. Bij het trefwoordveld bovenin het venster vult u een zoekterm in en in het 

drop down menu ernaast kiest u de entiteit waarnaar u op zoek bent. Na het 

klikken op het icoon van de verrekijker (of het drukken op <enter> na het 

invullen van het trefwoord) zullen de resultaten weergegeven worden in de 

lijst. Dubbelklik op het resultaat om deze te selecteren en als zoekoptie mee 

te nemen. Indien u dit veld leeg wilt maken klikt u wederom op het icoon van 

het vergrootglas aan de rechterkant van dit veld en klikt u vervolgens 

linksboven op Sluiten. Het veld zal dan weer leeg zijn. 

 

Filter data  Met dit zoekfilter kunt u aangeven binnen welke datumvelden de bij 'Vanaf' en 

'Tot' geselecteerde data gezocht moet worden.  

 

Type  Met dit zoekfilter kunt u zoeken naar taken met een bepaald taak type. Een 

uitleg wat een taak type is leest u in paragraaf 2.3. 

 

Facturabel  Met dit zoekfilter kunt u zoeken naar taken die al dan niet facturabel zijn: 

- Als u zoekt op 'Gratis' worden alleen niet-facturabele taken getoond 

- Als u zoekt op 'In groep' worden er taken getoond waarvan is aangegeven dat 

ze tot een groep taken behoren die in één keer gefactureerd worden. 

- Als u zoekt op 'Facturabel' worden alleen facturabele taken getoond. 

- Als u zoekt op 'Onbekend' worden alleen taken getoond waarbij het niet 

bekend is of deze facturabel zijn. 

 

Archief Indien u deze optie aanvinkt zullen alleen gearchiveerde taken getoond 

worden. Indien deze optie niet is aangevinkt zullen alleen niet-gearchiveerde 

taken getoond worden. 

 

Archief Indien u deze optie aanvinkt zullen alleen gearchiveerde taken getoond 

worden. Indien deze optie niet is aangevinkt zullen alleen niet-gearchiveerde 

taken getoond worden. 
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Geactiveerd Indien u deze optie aanvinkt zullen alleen geactiveerde taken (die onder 

handen zijn) getoond worden. Dit geeft u een goed beeld waar u en uw 

collega's op dit moment mee bezig zijn. Indien deze optie niet is aangevinkt 

zullen ook andere taken getoond worden. 

 

Hoofdtaak Indien u deze optie aanvinkt zullen alleen gearchiveerde taken getoond 

worden. Indien deze optie niet is aangevinkt zullen alleen niet-gearchiveerde 

taken getoond worden. 

 

Resultaten Hier kunt u aangeven hoeveel taken er per pagina getoond moeten worden. 

 

Na het opgeven van de zoekcriteria kunt u door op het icoon van de verrekijker te 

klikken zoeken in de lijst met taken. Bij het invullen van een trefwoord kunt u ook op 

<enter> drukken om te zoeken, in plaats van het  

 

Als u uw huidige zoekfilter wilt opheffen en terug wilt gaan naar uw 'standaard 

zoekfilter', dan klikt u op het icoon van het rode kruis. 

 

Indien u uw huidige zoekfilter wilt opslaan als 'standaard zoekfilter', dan klikt u op 

het bewaren-icoon. De volgende keer dat u uw Taken Manager opent zal dit zoekfilter 

gebruikt worden om uw taken weer te geven. Het veld 'Aantal' wordt niet 

meegenomen in het opslaan van het standaard zoekfilter. 

 

Indien de taak gerelateerd is aan een bepaalde entiteit zal u dit in de lijstweergave in de 

kolom 'Relaties' inzien. Er zal dan een kolom 'Relaties' per gerelateerde entiteit een icoon 

getoond worden. Indien u met uw muis over het icoon heen gaat zal u zien om welke 

koppeling het precies gaat. Door te klikken op het icoon zal direct de gekoppelde entiteit (bvb 

de relatie, de contactpersoon, de vacature of de kandidaat) openen in een nieuw venster. 

  

Zodra u een taak heeft gevonden kunt u deze taak openen door te dubbelklikken op de taak. 

4.3 Snelmenu's 

Zoals u in paragraaf 4.2 heeft kunnen lezen zijn er veel mogelijkheden in de Taken Manager 

om te zoeken naar taken. Vaak bent u echter op zoek naar een bepaalde type lijst 

bijvoorbeeld uw eigen openstaande taken of de taken die op dit moment onderhanden zijn bij 

uw team. Om te voorkomen dat u hierbij telkens veel verschillende zoekfilters moet 

aanpassen is er een mogelijkheid in de Taken Manager om snelmenu's aan te maken. Een 

snelmenu is een verzameling van zoekcriteria. Door dit snelmenu te selecteren kunt u snel 

een overzicht krijgen van een bepaald type taken. Om uw snelmenu's in te stellen klikt u op 

de knop Snelmenu in de lijstweergave van uw Taken Manager.  
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Snelmenu toevoegen 

Om een snelmenu toe te voegen klikt u linksboven op de knop Nieuw snelmenu. Er opent een 

leeg venster waarin u uw zoekvoorkeuren op kunt geven. 

 

 
 

Bij 'Naam' geeft u het snelmenu een naam waaraan u het snelmenu gemakkelijk kan 

herkennen. Vervolgens plaatst u een vinkje voor iedere zoekoptie die het snelmenu voor u in 

moet stellen. 

 

Let op: Als u geen vinkje plaatst voor een zoekoptie, dan zal het snelmenu deze zoekoptie 

niet aanpassen. Indien u bijvoorbeeld in het snelmenu de taken  wilt zien van alle prioriteiten 

plaatst u een vinkje naast 'Prioriteit' en selecteert u in het drop down menu ernaast de 

bovenste optie ('---'). In de praktijk zal het daarom er waarschijnlijk op neerkomen dat u bij 

vrijwel alle zoekopties een vinkje plaatst, maar slechts bij een beperkt aantal zoekopties een 

andere optie dan '---' aangeeft. 

 

Onder de zoekopties kunt u aangeven waar het zoekfilter getoond moet worden: 

 

Taken Vink deze optie aan indien u dit snelmenu terug wil laten komen in het 

Manager standaard zoekfilter van uw Taken Manager in de backoffice van OTYS. 

 

iPhone Vink deze optie aan indien u dit snelmenu terug wil laten komen in uw 

  Taken iPhone app (alleen van toepassing indien u gebruik maakt van 

  One Touch Recruitment). 

 

Onderin het scherm kunt u aangeven hoe een taak standaard aangemaakt moet worden als u 

vanaf de Taken iPhone app een taak aanmaakt (alleen van toepassing indien u gebruik maakt 

van One Touch Recruitment). 

 

Klik tenslotte bovenin op Bewaren om het zojuist aangemaakte snelmenu op te slaan. 
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Snelmenu wijzigen 

Bovenin uw lijst met snelmenu's kunt u via een zoekfilter de snelmenu's vinden die getoond 

worden in uw Taken Manager of in uw Taken iPhone app. Als u een snelmenu gevonden heeft 

die u wilt aanpassen dubbelklikt u op het snelmenu om deze aan te passen. Na het 

doorvoeren van de wijzigingen klikt u op Bewaren om de wijzigingen op te slaan. 



 

 

 

 

   

 

OTYS Recruiting Technology   1 augustus 2013 

 
Snelmenu verwijderen 

Bovenin uw lijst met snelmenu's kunt u via een zoekfilter de snelmenu's vinden die getoond 

worden in uw Taken Manager of in uw Taken iPhone app. Als u een snelmenu gevonden heeft 

die u wilt verwijderen dubbelklikt u op het snelmen. Klik in het nieuwe venster dat verschijnt 

op de knop Verwijderen en het snelmenu wordt verwijderd. 

 

Snelmenu gebruiken 

Zodra u één of meerdere snelmenu's heeft ingesteld, kunt u deze gebruiken in uw Taken 

Manager. Er zal een extra drop down menu 'Snelmenu' verschenen zijn in uw standaard 

zoekfilter. Als u hier het snelmenu selecteert dat u wilt gebruiken zal deze direct geladen 

worden (u hoeft niet op het icoon van de verrekijker te klikken). Er zal een blauwe link met de 

tekst 'Er is een snelmenu actief' in uw zoekfilter verschijnen. 

 

Vervolgens kunt u –indien u dit wenst- nog eventuele wijzigingen aanbrengen in de door het 

snelmenu geladen zoekcriteria. Indien u het snelmenu wenst op te heffen en terug te gaan 

naar uw standaard zoekfilter klikt u op het icoon van het rode kruis of op de link 'Er is een 

snelmenu actief'. 

4.4 Kolomweergave aanpassen 

Het is ook mogelijk in de Taken Manager om de kolom weergave aan te passen. Hierdoor ziet 

u in de lijstweergave alleen de informatie die voor u van belang is. Om de kolomweergave 

aan te passen klikt u op het icoon van de zwarte driehoek aan de rechter bovenkant. 

 

 
 

Er zal een nieuw venster openen waar u uw huidige kolommen kunt aanpassen: 

 Indien u een kolom wilt weergeven dan plaatst u een vinkje voor de kolom die u wilt 

weergeven. Indien een kolom is uitgevinkt zal deze dus niet weergegeven worden. 

 In de kolom Breedte kunt u aangeven hoeveel pixels de kolom breed moet zijn. Indien u niet 

gewend bent om te werken met pixelformaten kunt u het beste een getal invullen 

(bijvoorbeeld '40') om vervolgens te kijken hoe dit eruit ziet. U kunt op basis van u ziet dan het 

aantal pixels verhogen of verlagen. 

 In de kolom Uitspreiden kunt u aangeven welke kolom flexibel moet zijn. Het kan namelijk zo 

zijn dat u op basis van de opgegeven breedte van alle kolommen ruimte overhoudt of tekort 

komt. De kolom die u hier selecteert zal zich flexibel opstellen en eventueel breder of smaller 

worden, afhankelijk van de beschikbare ruimte. 

 

Nadat u de wijzigingen heeft doorgevoerd kunt u via de knop Bewaren de wijzigingen  

opslaan en het resultaat bekijken. 
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Het is ook mogelijk om sets van kolomweergaves te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld bij een 

lijstweergave met taken van het ene team een andere kolomweergave gebruiken dan bij een 

lijst met taken van een ander team. Om deze sets te beheren klikt u bovenin het venster 

waar u kolommen kunt instellen op de knop Sets. 

 

Nieuwe set aanmaken 

Om een nieuwe set aan te maken klikt u linksboven op de knop Nieuwe set. Er opent een 

leeg venster waarin u de volgende opties heeft: 

 Naam: Hier geeft u de set een voor u herkenbare naam. 

 Toewijzen met: Hier kunt u de set koppelen aan bepaalde taakgroepen of gebruikersgroepen. 

Dit zorgt ervoor dat de huidige set gebruikt wordt als u in uw Taken Manager zoekt naar taken 

met deze taakgroepen of gebruikersgroepen. 

 Standaard: Dit maakt deze set uw standaard kolommenweergave in de Taken Manager. 

 Onderin het venster kunt u bepalen welke kolommen weergegeven moeten worden, hoe breed 

deze kolommen moeten zijn en welke kolom gebruikt moet worden om uitgespreid te worden. 

 

Nadat u bovenstaande instellingen hebt aangepast klikt u op Bewaren om de set op te slaan. 

 

Set wijzigen 

Om een bestaande set te wijzigingen dubbelklikt u op de naam van de set in de lijst. Er zal 

een nieuw venster openen met daarin de instellingen van de betreffende set. Na het 

doorvoeren van de wijzigingen klikt u op Bewaren om de wijzigingen op te slaan. 

 

Snelmenu verwijderen 

Om een bestaande set te verwijderen dubbelklikt u op de naam van de set in de lijst. Er zal 

een nieuw venster openen. Klik in het nieuwe venster dat verschijnt op de knop Verwijderen 

en de set wordt verwijderd. 

4.5 Taken aanmaken 

Als u een nieuwe taak wilt aanmaken dan kunt u dit vanuit de lijstweergave eenvoudig doen. 

U kunt hierbij via de knop Nieuwe taak aan de linker bovenzijde een nieuwe taak aanmaken 

waarna een lege taak zal openen. 

 

Het is ook mogelijk om vanuit de lijstweergave direct een subtaak aan te maken. Hiervoor 

selecteert u de taak waaronder u een subtaak wilt aanmaken in de lijst via de radiobutton in 

de kolom 'S'. Vervolgens klikt u op de knop Subtaak toevoegen aan de linker bovenzijde, 

waarna ook een lege taak zal openen. 
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De nieuwe taak zal als volgt weergegeven worden: 

 

 
 

De bovenkant van de taak bestaat uit een drietal tabbladen: 

 Basis: In dit tabblad kunt u algemene gegevens over de taak invullen zoals de titel, data, 

typeringen en betrokkenen. 

 Notificatie, controle en permissies: Hier kunt u extra zaken instellen voor automatische 

notificaties en validaties. 

 Planning en realisatie: Hier kunt u extra zaken instellen inzake de (verwachte) tijdsduur en de 

registratie omtrent de voortgang van de taak. 

 

In het midden van de taak is er ruimte voor een uitgebreide taakomschrijving. Hier kunt u de 

toegewezen gebruiker van alle instructies voorzien die deze nodig heeft voor het uitvoeren 

van de taak. 

 

In het onderste gedeelte van de taak ziet u een historisch overzicht van alle opmerkingen die 

er tussentijds zijn toegevoegd aan de taak. Door de opsplitsing tussen de taak omschrijving 

(midden) en het historie (onder) blijft de algemene taakomschrijving altijd duidelijk, maar zijn 

alle tussentijdse opmerkingen ook inzichtelijk. 

 

Hieronder vindt u een omschrijving van alle velden die u bij een taak kunt invullen: 

 

Tabblad Basis 

 

Taak  Dit is de korte omschrijving van de taak. Zaak is om deze kort, maar zo 

omschrijvend mogelijk te maken. De titel wordt getoond in overzichtslijsten en 

aan de titel zou het doel van de taak direct duidelijk moeten zijn.  

 

Start Dit is de datum waarop de activiteiten gestart kunnen worden. Dit zal vaak de 

aanmaakdatum van de taak zijn, maar kan ook een andere specifieke datum 
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zijn omdat de taak vanwege omstandigheden niet eerder gestart kan worden. 

Met de knop 'Vandaag' zet u deze datum op vandaag. 

 

Deadline Dit is de datum waarop de activiteit uiterlijk voltooid moet worden.  

Met de knop 'Vandaag' zet u deze datum op vandaag. 

 

Type Hier geeft u het type van de taak op. Een type kan bijvoorbeeld 'Jobboard 

plaatsing' zijn, al kan de inrichting die voor uw situatie is gemaakt hier 

natuurlijk van afwijken. 

 

Gebruikers- Hier geeft u de gebruikersgroep van de taak op. Dit zal de afdeling of het team 

groep zijn waar deze taak bij hoort. Op basis van de geselecteerde gebruikersgroep 

kan het zijn dat andere opties verborgen of weergegeven worden. Het is dus 

verstandig om deze optie als een van de eerste opties te selecteren. 

 

Taakgroep Hier geeft u de taakgroep van de taak op. Een taakgroep kan bijvoorbeeld 

'Werving vacatures' zijn, al kan de inrichting die voor uw situatie is gemaakt 

hier natuurlijk van afwijken. 

 

Eigenaar Dit is de naam van de medewerker die de taak heeft geïnitieerd (standaard 

wordt hier uw naam getoond). 

 

Manager Dit is de naam van de medewerker die verantwoordelijk is voor het proces, 

bijvoorbeeld de (account)manager. 

 

Tabblad Notificatie, controle & permissies 

 

Toegewezen Indien u deze optie aanvinkt zal de toegewezen gebruiker (in het tabblad  

waarschuwen Basis) automatisch een notificatie e-mail ontvangen indien de taak gewijzigd 

wordt. 

 

Manager Indien u deze optie aanvinkt zal de manager (in het tabblad Basis) automatisch 

waarschuwen een notificatie e-mail ontvangen indien de taak gewijzigd wordt. 

 

Groep Indien u deze optie aanvinkt zullen alle leden van de gebruikersgroep (in het  

waarschuwen tabblad Basis) automatisch een notificatie e-mail ontvangen indien de taak 

gewijzigd wordt. 

 

Gebruiker Indien u deze optie aanvinkt geeft u aan dat alle gebruikers met de  

kan wijzigen gebruikersrol 'gebruiker' de algemene instellingen van de taak mag wijzigen. 

Deze setting wordt niet in acht genomen voor supervisors en administrators. 

 

Groepslid Indien u deze optie aanvinkt geeft u aan dat alleen groepsleden die tot de  



 

 

 

 

   

 

OTYS Recruiting Technology   1 augustus 2013 

kan wijzigen gebruikersgroep behoren waar deze taak aan is gekoppeld de algemene 

instellingen van de taak mogen wijzigen. Ook deze setting wordt niet in acht 

genomen voor supervisors en administrators. 

Gebruiker Indien u deze optie aanvinkt geeft u aan dat alle gebruikers met de 

kan gebruikersrol 'gebruiker' de taak mogen verplaatsen, zodat deze onder een 

verplaatsen andere hoofdtaak komt te hangen. Ook deze setting wordt niet in acht 

genomen voor supervisors en administrators. 

 

Eigenaar Hiermee geeft u aan dat de eigenaar akkoord is met deze taak. Let op: hier is  

akkoord verder geen functionaliteit aan gekoppeld. In principe kan iedere gebruiker die 

de algemene instellingen van de taak mag wijzigen dit aanpassen. 

 

Manager Hiermee geeft u aan dat de manager akkoord is met deze taak. Let op: hier is  

akkoord verder geen functionaliteit aan gekoppeld. In principe kan iedere gebruiker die 

de algemene instellingen van de taak mag wijzigen dit aanpassen. 

 

Privé taak Hiermee geeft u aan dat dit een privé taak is. Let op: Privé taken zijn ook 

akkoord inzichtelijk voor andere gebruikers. Het is echter via het zoekfilter in de 

lijstweergave mogelijk om specifiek op privé taken te zoeken. 

 

Toon in Hiermee kunt u ervoor zorgen dat de taak wordt getoond in de taken weergave  

agenda in uw OTYS Agenda. 

 

Toon in Deze optie heeft te maken met de Taken Workflow en valt derhalve buiten het 

track & trace bereik van deze handleiding. 

 

Tabblad Planning & notificatie 

 

Voortgang Hiermee kunt u aangeven voor hoeveel procent de taak inmiddels is voltooid. 

 

Tier Een omschrijving van dit veld volgt. 

 

Prioriteit Hiermee kunt u de prioriteit van de taak aangeven. 

 

Inschatting Hier kunt u de tijd in uren opgeven hoe lang de manager denkt dat de  

Manager toegewezen medewerker bezig zal zijn met de uitvoering van de taak. 

 

Inschatting Hier kunt u de tijd in uren opgeven hoe lang de toegewezen medewerker denkt  

Uitvoerder bezig te zijn met de uitvoering van de taak. 

 

Gerealiseer- Hier kunt u de tijd opgeven hoe lang de toegewezen medewerker (vooralsnog) 

de tijd daadwerkelijk bezig is geweest met de uitvoering van de taak. 
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Projectprijs Hier kunt u de opbrengsten van de uitvoering van deze taak invullen indien het 

om een fixed price activiteit gaat. 

 

Uurtarief Hier kunt u de opbrengsten van de uitvoering van deze taak invullen indien het 

om een activiteit gaat met een afgesproken uurtarief. 

 

Factureren Hier kunt u aangeven of deze activiteit gefactureerd kan worden naar de klant: 

- Bij 'Factureren' kan deze specifieke activiteit gefactureerd worden. 

- Bij 'In groep' hoort deze taak tot een groep taken die gefactureerd kan 

worden. 

- Bij 'Niet factureren' kan deze specifieke activiteit niet gefactureerd worden.  

 

Naast bovengenoemde opties in de drie tabbladen aan de bovenzijde van de taak, hebt u in 

een taak detail ook nog de volgende opties: 

 

 

Via de knop Bewaren kunt u gemaakte wijzigingen in de taak 

opslaan. 

 

Via de knop Detail kunt u naar de detailweergave van de taak gaan. 

Indien deze knop uitgegrijsd is bevindt u zich al in het taakdetail. 

 

Via de knop Dossier kunt u naar het dossier van de taak gaan. Indien 

deze knop uitgegrijsd is bevindt u zich al in het taakdetail. 

 

Via de knop Kopiëren maakt u een nieuwe taak op basis van de 

huidige taak aan. 

 

Via de knop Verwijderen kunt u de taak verwijderen. 

 

Via de knop Print kunt u de gegevens van deze taak uitprinten in een 

printer vriendelijke weergave. 

 

Via de knop Logboek kunt u een logboek raadplegen met daarin alle 

wijzigingen in deze taak (alleen supervisors & administrators). 

 

Via de knop Taak activeren kunt u de huidige taak activeren. De taak 

zal automatisch de status 'Onderhanden' krijgen en er zal een klok 

gaan lopen die aangeeft hoe lang u bezig bent met de taak. 

 

Via de knop Pause task kunt u de huidige taak pauzeren. De taak zal 

automatisch de status 'Gepauzeerd' krijgen en de klok zal 

automatisch stopgezet worden. De gerealiseerde tijd zal 

automatisch bijgewerkt worden. 
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Via de knop Voltooid markeren kunt u de huidige taak afronden. De 

taak zal automatisch de status 'Afgerond' krijgen en de klok zal 

automatisch stopgezet worden. De gerealiseerde tijd zal 

automatisch bijgewerkt worden. 

 

Via de knop Archiveren kunt u de huidige taak archiveren. 

 

Via de knop Agenda in het tabblad Basis kunt u vanuit de taak een 

agenda item aanmaken. Dit agenda item zal automatisch aan deze 

taak gekoppeld worden. 

 

Via de knop Reminder in het tabblad Basis kunt u vanuit de taak een 

reminder aanmaken. Deze reminder zal automatisch aan deze taak 

gekoppeld worden. 

 

Via de knop E-mail in het tabblad Basis kunt u vanuit de taak een e-

mail versturen. Deze e-mail zal automatisch aan deze taak 

gekoppeld worden. 

 

Via de knop Wederkerend agenda item in het tabblad Basis kunt u 

vanuit de taak een wederkerend agenda item aanmaken. Dit agenda 

item zal automatisch aan deze taak gekoppeld worden. 

 

Via de knop Commentaar toevoegen kunt u een commentaar 

toevoegen aan de taak. Dit zijn doorgaans opmerkingen over 

voortgang of zaken waar u tegenaan bent gelopen bij de uitvoer van 

de activiteit. Commentaren worden onderin de taak bij de taak 

historie getoond. 

 

Via de knop Gerelateerd aan kunt u verschillende entiteiten 

relateren aan de taak. Dit zorgt ervoor dat u in de takenlijst en in het 

taakdetail ziet aan welke entiteiten deze gekoppeld is,  u eenvoudig 

kan doorklikken naar bijvoorbeeld deze relatie of contactpersoon én 

in het dossier van deze gekoppelde entiteiten de taak zal 

terugvinden. 

 

Via de knop Verplaatsen kunt u de locatie van de taak verplaatsen. U 

kunt de taak als subtaak onder een bestaande taak hangen of er een 

hoofdtaak van maken.  

 

Via het drop down menu Sidebar kunt u aangeven welke gegevens u 

in het rechterpaneel van deze taak wilt tonen met extra informatie 

over deze taak. 
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4.6 Batch acties 

Het is tevens mogelijk om (indien u deze rechten van uw beheerder heeft gekregen) in batch 

zaken aan taken te wijzigen. Hiervoor plaatst u in de lijstweergave een vinkje voor de taken 

die u in batch wilt wijzigen. 

 

 
 

U kunt ook het bovenste vinkje aanvinken om alle taken van de huidige pagina in één keer 

aan te vinken. Vervolgens kiest u in het drop down menu hier rechts naast de batch actie die 

u uit wilt voren. Het kan zijn dat u op basis van de door u geselecteerde batch actie nog extra 

zaken moet selecteren. Klik tenslotte op het icoon van de groene driehoek ernaast om de 

batch actie uit te voeren. 

 

Let op: Het uitvoeren van batch acties kan u veel tijd besparen. Er zit echter ook een risico 

aan (omdat u in één keer iets kan wijzigen aan verschillende taken). Let daarom extra op 

wanneer u gebruik maakt van deze functionaliteit. 
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Hoofdstuk 5: Beheer van uw Taken Manager 

5.1 Algemeen 

Indien u gebruiker rol 'Supervisor' of 'Administrator' heeft, dan heeft u (naast het eventueel 

maken van wijzigingen in het beheerscherm) nog enkele andere extra rechten in de Taken 

Manager. In dit hoofdstuk leggen wij u uit welke extra rechten u heeft. 

5.2 Alle taken archiveren 

Het is voor u mogelijk om alle taken tegelijkertijd te archiveren. Hierdoor zorgt u ervoor dat 

de takenlijsten voor u en uw collega's overzichtelijk blijft. 

 

Om deze taken te archiveren maakt u eerst een zoekopdracht via uw standaard zoekfilter om 

bijvoorbeeld alle afgeronde taken te tonen. Nadat u deze taken gezien hebt kunt u via de 

knop Archiveer alle bovenin uw scherm alle taken van het huidige zoekfilter archiveren. 

 

Let op: Het is ook mogelijk om taken met bijvoorbeeld de status Nieuw of Onderhanden te 

archiveren. Pas dus op voordat u per ongeluk ongewenst taken archiveert en deze uit het 

zicht van u en uw collega's verdwijnen. 

5.3 Logboek 

Het is voor u mogelijk om een logboek in te zien van alle wijzigingen die u en uw collega's 

aan taken hebben doorgevoerd. Dit kan voor u bij misverstanden een handig hulpmiddel zijn 

om in te zien hoe zaken verlopen zijn. U kunt zowel een logboek op globaal niveau als op 

taakniveau raadplegen. 

 

Klik in de lijstweergave bovenin op de knop Logboek. Er verschijnt een nieuw venster met 

alle wijzigingen die vandaag aan taken zijn doorgevoerd. Via het zoekfilter bovenin uw 

scherm kunt u op zoek gaan naar specifieke wijzigingen (bijvoorbeeld van vorige week 

donderdag of van taken van een specifieke gebruiker. 
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In de lijstweergave worden vervolgens de wijzigingen getoond. Deze functionaliteit is ervoor 

gemaakt zodat u kunt zien wanneer er welk type wijzigingen zijn gemaakt. Het is geen 

functionaliteit waarbij u tot op detail kan zien wat er exact is aangepast. 

 

Het is tevens mogelijk om het log vanuit een specifieke taak te bekijken. Klik hiervoor in een 

taak detail bovenin op de knop Logboek. U zal nu het logboek van deze specifieke taak zien. 

 

 
 


