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Versiemanagement 
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende versies van dit document. 

  

Versie Datum Auteur Omschrijving 

3.0 10-01-2014 
Arjan van 
Deelen 

Lijst met modules en hooks geupdate, Aantal 
basispagina’s optesteld die ontworpen moeten 
worden, Tips / Insights toegevoegd 

3.1 09-05-2014 Miranda Blom 

Hoofdstuk 1: Inleiding toegevoegd, Hoofdstuk 2: 
Efficient design proces toegevoegd. Hoofdstuk 3 
aangevuld, Hoofdstuk 4 hooks gestructureerd. 
Hoofdstuk 5 afbeeldingen gewijzigd Hoofdstuk 6 
klantvoorbeelden vernieuwd. Overall de opmaak 
gewijzigd naar de nieuwe OTYS standaard 
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Hoofdstuk 1: Over deze handleiding 

1.1 Introductie 

Met deze handleiding willen we u meer informatie geven over ons design proces. De 

informatie die we geven, zorgt gegarandeerd voor een snelle en efficiente afhandeling van 

het design process. Bovendien benoemen wij de mogelijkheden en kaders van de OTYS 

functionaliteiten, zodat die volop benut worden in de website en de bouw vlot kan verlopen. 

Teksten zijn uiteraard aanpasbaar in alle modules, echter de functionaliteit is altijd aan te 

passen. Vraag daarbij altijd om advies van uw consultant of webdeveloper. 

 

1.2 Indeling van dit document 

In dit document geven we in eerste instantie richtlijnen voor het aanleveren van uw design bij 

OTYS. Vervolgens willen we u een duidelijk beeld geven van wat er binnen een OTYS website 

allemaal mogelijk is. Eerst geven we een uitlijning van de pagina’s waar wij graag een design 

van willen ontvangen. Vervolgens tonen wij een aantal modulepagina’s die in OTYS gebruikt 

kunnen worden. De standaarden zijn uitgelijnd in hoofdstuk 3. 

 

Om pagina’s te vullen kunt u gebruik maken van hooks en teasers die wij beschrijven in 

hoofdstuk 4 en 5. In hoofdstuk 6 geven we een aantal voorbeeld sites die wij eerder gebouwd 

hebben, die kunnen dienen als inspiratie. Hoofdstuk 7 geeft een checklist voor het 

aanleveren van het design, als extra controle.  

1.3 Basis kennis 

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

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

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

 gebruik van Windows; 

 gebruik van een internet browser; 

 gebruik van e-mail; 

 gebruik van Adobe Photoshop; 

1.4 Commentaar 

Commentaar en reacties op deze instructie en OTYS zijn welkom. Deze kunt u per e-mail 

kenbaar maken aan OTYS Recruiting Technology: handleiding@otys.nl.  
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Hoofdstuk 2: Efficient design proces 

2.1 Functionele oplevering 

Om een vlot design proces te garanderen is het aan te raden uw concept design te sturen 

naar uw project consultant. De project consultant kan dan zien of er potentiële problemen 

zijn in het aangeleverde design en die samen met u tackelen door te kijken naar 

alternatieven. Wanneer u deze handleiding volgt, zal dit waarschijnlijk maar weinig zijn. Als 

de project consultant vervolgens deze heeft goed gekeurd, kan het definitieve design 

afgerond worden. 

2.2 Design aanleveren voor bouw 

Het design dient aangeleverd te worden in een .PSD (Photoshop Document) formaat en 

opgebouwd te zijn in lagen. Op die manier kan OTYS de site makkelijk opbouwen, zonder veel 

vragen. Tekstlagen dienen hierbij ook in stand gehouden te zijn. Per pagina die moet worden 

opgebouwd ontvangen wij graag een apart bestand. 

2.3 Lettertypes 

De gekozen lettertypes die worden gebruikt, dienen aangekocht of gelicenseerd te zijn voor 

gebruik op de website. Bij het gebruik van niet standaard lettertypes, ontvangen wij deze 

graag als .ttf-bestand voor Windows of als scriptbestanden van technieken als Google 

Webfonts of Font-Face.  

 Google webfonts http://www.google.com/webfonts 

 Font-face http://www.fontsquirrel.com/fontface/generator 

 

2.4 Diverse ‘states’ van links en buttons 

Een menu item of button kan verschillende layouts krijgen wanneer er een actie of handeling 

wordt aangeduidt. Zo krijgt de link vaak een opmaak met hover, click of als de pagina actief 

is. In het design kan je dit aangeven met bijvoorbeeld een handje, of door diverse lagen aan 

te maken in het design, met duidelijke benamingen. Natuurlijk is het ook mogelijk een style 

sheet te maken in een .PSD met de verschillende states.  

In het menu is het ook mogelijk een submenu aan te maken tot twee levels diep. Neem deze 

ook mee in een van de pagina’s van het design.  

2.5 Voorbeelden 

Wij zullen een aantal modules, hooks en teasers gaan bespreken in de volgende 

hoofdstukken. Op http://www.toptalenten.com zijn de meeste modules aangezet en 

doorklikbaar. Andere OTYS designs zijn ook te vinden op http://www.otystemplates.nl. 
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Hoofdstuk 3: Pagina’s 
In dit hoofdstuk vindt u alle templates die ontworpen dienen te worden. OTYS bouwt in 

principe alle websites responsive op. Het is hierbij dus belangrijk rekening te houden met de 

diverse resoluties van schermen. Voor de pagina’s die gedesigned worden is het wenselijk 

een desktop design te maken en een mobiele versie hiervan, zodat de webdeveloper de 

schaling goed voor ogen heeft.  

 

Iedere pagina is in te vullen met verschillende functionaliteiten. Deze functionaliteiten zijn 

onderverdeeld in drie types: 

 

Modules 

Een module is een onderdeel met een bepaalde functie, bijvoorbeeld een vacatureoverzicht 

of een blogoverzicht. U kunt één module per pagina gebruiken. Daarnaast overheerst de 

module de inhoud van de pagina. Een overzicht van de meest gebruikte module pagina’s 

vindt u in hoofdstuk 3.2. 

 

Hooks 

Een hook is een versimpelde OTYS functionaliteit. Dit kan bijvoorbeeld een loginbox zijn of 

een vacature shortlist. Op een pagina kunnen meerdere hooks gebruikt worden. Een volledig 

overzicht van hooks vindt u in hoofdstuk 4. 

 

Teasers 

Een teaser is een vrij in te vullen veld. Dit kan bijvoorbeeld een stukje tekst zijn, een 

afbeelding, filmpje of een andere widget, die buiten de hoofd content wordt geplaatst. Op een 

pagina kunnen er meerdere teaser gebruikt worden. Meer uitleg over teasers vindt u in 

hoofdstuk 5. 
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3.1 Basis pagina’s 

Deze pagina’s vormen de basis van de website. De pagina’s worden ook wel templates 

genoemd. Elke pagina die aangemaakt kan worden op een website, krijg een template 

toegewezen. Dit zijn de pagina’s die minimaal aangeleverd moeten worden. 

 Home pagina 

 Content pagina 

 Vacature overzichtspagina 

 Vacature detail pagina 

 Contact pagina 

 

Wanneer er voor bepaalde 

modules een ‘custom’ design 

ontworpen moet worden, dan 

moeten deze module pagina’s 

worden aangeleverd.  

 

3.1.1 Home pagina 

De home pagina kan naar eigen 

wens ontworpen worden. Deze 

pagina maakt standaard geen 

gebruik van een module. Hierdoor 

kan er volledig vrij een ontwerp 

gemaakt worden. De pagina is op 

te vullen met ‘hooks’ en ‘teasers’.  

 

Hooks zijn functionaliteiten van 

OTYS, teasers zijn content 

blokken. In deze blokken kan 

tekst, filmpjes en afbeeldingen 

geplaatst worden. Hooks die aan 

te raden zijn om te gebruiken op 

de homepagina zijn: de vacature 

zoeken functie, de vacature 

shortlist en/of de job search agent 

(zie paragraaf 4.2). Afhankelijk 

van de modules die gebruikt 

worden, kan er ook nog een 

nieuws of blog shortlist staan.  
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3.1.2 Content pagina 

Het voorbeeld van deze pagina heeft een template met twee kolommen, met een derde – 

twee derde verdeling. De sidebar kan vervolgens worden aangevuld met teasers en hooks 

met relevante content of call to action. Aan deze opzet hoeft niet vast gehouden te worden. 

Elke lay-out indeling is vrijwel mogelijk. Dit template wordt vaak gebruikt voor de tekstuele 

pagina’s.  

 

 

 

Bij het bovenstaande voorbeeld zijn verschillende hooks toegepast.  

 Rechts staat een gegenereerde lijst met vacatures. 

 Onder het content gedeelte staat een vrij invulbare teaser die nu naar de Webshop 

linkt.  
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3.1.3 Vacature overzichtspagina 

De overzichtspagina bestaat uit een aantal vaste structuren. De module maakt gebruik van 

facet gebaseerd filteren door aan de linker- of rechterkant matchcriteria te tonen. Bovenin 

de facetlijst komen vervolgens de geselecteerde waarden te staan. Het is aan te raden de 

volle breedte van het design te gebruiken voor deze module.  

 

 

Bovenin kan staan hoeveel vacatures er zijn gevonden. De resultaten zijn te filteren op: 

 Titel / Relevantie / Publicatie / Locatie 

 Oplopend / Aflopend 

 

Behalve de filteropties kan er optioneel gebruik gemaakt worden om de zoekopdracht te 

bewerken, een nieuwe zoekopdracht te starten, de resultaten op de kaart te tonen of deze en 

nieuwe resultaten en je zoekopdracht per mail te versturen. 

De onderdelen die in de facet bar verwerkt worden 

bestaan uit in de backoffice aanpasbare match criteria. 

Deze bestaan uit bijvoorbeeld:  

 regio; 

 functiegroep; 

 opleidingsniveau; 

 branche; 

 contracttype. 

 

De waarden kunnen standaard in- of uitgeklapt getoond worden.  
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Onder het vacature overzicht komt een 

paginering mogelijkheid. Bovendien is het ook 

mogelijk om een nieuwe resultaten via e-

mail te versturen of de zoekopdracht op te 

slaan.  

 

Hierboven een voorbeeld van een vacature in het vacatureoverzicht. Een vacature moet in 

ieder geval bestaan uit een titel en een korte omschrijving. Daarnaast kunnen er opties 

aangezet worden met aanvullende data.  

 
 

Enkele voorbeelden zijn: 

 publicatie datum; 

 referentienummer; 

 een terugkerend trefwoord; 

 vacature op kaart tonen. 
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3.1.4 Vacature detail pagina 

De vacature detail pagina bevat de tekstuele 

beschrijving van de vacature. Hierbij hebben wij in 

ieder geval een hoofdkop nodig voor de functie 

titel en subkoppen voor bijvoorbeeld: 

 functieomschrijving; 

 functie eisen; 

 locatie; 

 contactpersoon. 

 

Onder de vacature kan er ingesteld worden dat 

enkele buttons zichtbaar zijn. Deze buttons 

kunnen zijn: 

 

 print; 

 terug; 

 solliciteer; 

 e-mail deze vacature; 

 eventueel social media om de vacature te kunnen delen. 

 

 

Naast de vacature kunnen relevante hooks worden geplaatst die bijvoorbeeld meer details 

inladen van de van de vacture, relevante andere vacatures toont of de contactpersoon met 

foto bij de vacature plaatst (zie paragraaf 4.2).   

 

3.1.5 Contact pagina 

De contact pagina is naar eigen inzicht te ontwerpen. Tekst velden, contact formulieren en 

een Google maps kaart kan bij deze pagina worden gebruikt. 

 

Een contactformulier is naar wens in te delen met invoervelden, checkboxes of dropdown 

menu’s. De Google maps kaart kan optioneel beschikken over een route planner. Een 

invoerveld van de locatie plus een button is voldoende om te ontwerpen. Er dient wel 

rekening te worden gehouden met de routebeschrijving die Google genereerd wanneer 

iemand een route plant. 
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3.2 Optionele pagina’s 

Module pagina’s 
 
Optionele pagina’s zijn modules waarvoor een custom design ontworpen kan worden. 

Wanneer een module geen gebruik maakt van de volledige breedte, dan kan de ruimte 

eventueel opgevuld worden met hooks of teasers.  

 

Voor live voorbeelden van modules kunt u toptalenten.com bekijken. 

 

3.2.1 FAQ 

Overzicht 

Bij deze pagina wordt er gebruik 

gemaakt van een aantal standaard 

velden.  

 

Dit zijn: 

 Stel hier uw vraag 

 Zoeken op onderwerp 

 Lijst met actuele vragen 

 Vraag indienen voor de lijst 

met vaak gestelde vragen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

OTYS Recruiting Technology  12 mei 2014 

16

Op de antwoord pagina worden er een aantal zaken vermeld: 

 

 De vraag  

 Het antwoord  

 Is hier uw vraag hiermee beantwoord, ja / nee 

 De optie om een vraag in te dienen die in de lijst met veel gestelde vragen moet 

komen 

 

Het formulier wat getoond wordt 

om een vraag in te dienen bestaat 

standaard uit een aantal velden. 

 Uw vraag 

 Categorie  

 Uw e-mail adres 

 Captcha code 
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3.2.2 Inschrijfpagina 

Een inschrijfformulier kan bestaan uit verschillende formuliervelden. Deze velden zijn 

aanpasbaar door de gebruiker. Daarnaast kunnen er verplichte velden ingesteld worden. 

Behalve formuliervelden is er de optie om een CV te uploaden en om een LinkedIn profiel te 

gebruiken bij het inschrijven. Het is mogelijk om het inschrijf formulier stapsgewijs te 

verdelen over meerdere pagina’s. 

 

 

 

Inhoud Content type 

Titel Kop tekst

Intro Introtekst

Link CV upload Link of button

Link LinkedIn Profiel Link of button

Voornaam  Label + inputveld

Tussenvoegsel  Label + inputveld

Achternaam Label + inputveld

Woonplaats Label + inputveld

Geboortedatum Label + velden dd/mm/jjjj

Telefoonnummer Label + inputveld

E-mail Label + inputveld

Regio Label + keuzeveld

Opleidingsniveau Label + keuzeveld

Functiegroep Label + keuzeveld

CV upload Label + uploadveld

Publiceer je CV Label + Check box ja/nee

Publieke CV titel Label + radio

Profielschets Label + inputvak

Accepteer voorwaarden Label + algemene voorwaarden

Ik ga akkoord Label + check box ja

Beveiligingscode Label + captcha

Code Label + inputveld

Opslaan Button 
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3.2.3 Login pagina 

De login pagina bestaat uit drie delen. Het standaard inlogformulier, wachtwoord vergeten 

en het inschrijfveld wanneer er nog geen account is. 

 

Hieronder de velden waar de formulieren uit bestaan. 

 

 Login formulier 

Inhoud Content type 

Titel Kop tekst

Intro Introtekst

E-mail / gebruikersnaam Label + inputveld

Wachtwoord Label + inputveld

Login Button

 

Wachtwoord vergeten formulier 

Inhoud Content type 

Titel Kop tekst

Intro Introtekst

E-mail / gebruikersnaam Label + inputveld

Verstuur mijn wachtwoord Button

 

Inschrijf formulier 

Inhoud Content type 

Titel Kop tekst

Inleidende tekst Tekst + gebruiken van linkedin profiel 

CV Label + inputveld met upload functie 

Code Label + Captcha code

Code Inputveld

Inloggen Button
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3.2.4 Geavanceerd zoeken 

De pagina om geavanceerd te zoeken bestaat uit een aantal invoer- of keuzevelden. Deze 

velden zijn instelbaar in de back office en reageren met de match criteria. 
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3.2.5 Blog 

Artikelen overzicht 

De blog functie bestaat uit twee belangrijke pagina’s, de overzichtpagina en de detailpagina. 

Deze pagina’s zijn uit te breiden met hooks. Het is aan te raden om blog hooks te gebruiken. 

(zie paragraaf 4.2) 

 

 

 

Het overzicht bestaat uit een lijst met blogberichten. Een blogbericht bevat de standaard 

items:  

 Titel 

 Auteur 

 Datum 

 Categorie 

 x aantal keer bekeken 

 Reacties  

 Reageer 

 Afdrukken 
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Detailpagina 

Net als het overzicht kan de blog detailpagina over een aantal instellingen beschikken. 

 

Een bericht bestaat minimaal uit de 

titel en de content. Daarbij kan 

optioneel gebruik gemaakt worden 

van: 
 

 Titel 

 Auteur 

 Datum 

 Categorie 

 x aantal keer bekeken 

 Reacties  

 Reageer 

 Afdrukken 

 Mail a friend 

 

De belangrijkste verschillen met de 

overzicht pagina zijn: 

 Tonen van reacties 
 Reactie formulier, met 

captcha 
 

Om reacties te tonen en een reactie 

te geven moet deze optie wel 

aanstaan in het CMS. 
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3.2.6 Evenementen 

Net als de blog module bevat de evenementen module ook twee pagina’s. Een pagina met 

een overzicht met evenementen en een detailpagina met meer informatie over een specifiek 

evenement. 

 

Overzicht  

Op deze pagina wordt een lijst weergeven met 

evenementen. Een lijst item kan het volgende 

bevatten: 

 Titel van een evenement 

 Datum van het evenement 

 Locatie  

 Korte omschrijving van het evenement 

 

Behalve de evenementen lijst kan er worden gekozen om een kalender te tonen die aantoont 

wanneer er een evenement is. 
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Detail  

De detailpagina van een evenement bevat 

een aantal informatievelden die aanpasbaar 

zijn. 

 Titel van het evenement 

 Locatie 

 Datum 

 Uiterste inschrijfdatum 

 Contactpersoon 

 Extra informatie over het evenement 

 

 

Onder deze gegevens kan de optie ingesteld 

worden om buttons te tonen.  

 

Hieronder een overzicht van beschikbare buttons. 

 Afdrukken 

 Terug te gaan naar de vorige pagina 

 Inschrijven voor het evenement 

 Mail a friend button 
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3.2.7 Nieuwsbrieven 

 

 

Met de nieuwsbrief module is er de optie om nieuwsbrieven die per mail verstuurd zijn te 

weergeven op de website. Het is mogelijk om een overzicht te tonen met de meest recente 

nieuwsbrieven, of direct de laatste nieuwsbrief te openen. Met de laatste optie is het aan te 

raden een nieuwsshortlist ernaast te plaatsen, zodat andere nieuwsbrieven ook te lezen zijn 

(zie paragraaf 4.1) 

 

Onder de getoonde nieuwsbrief is er instelbaar om buttons te tonen: 

 Afdrukken 

 Mail a friend button 

 Abonneren op de nieuwsbrief 

 Terug naar het artikelen overzicht 
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3.2.8 Web shop 

De web shop module bestaat uit een aantal essentiële pagina’s. De overzichtspagina, 

detailpagina en de winkelwagen pagina. Bij deze pagina’s kunnen web shop hooks gebruikt 

worden (zie paragraaf 4.4) 

 

Overzicht pagina 

Een product item kan beschikken over:  

 Productnaam  

 Product-

omschrijving 

 Productafbeelding  

 BTW tarief 

 BTW 

 Prijs  

 Prijs inclusief of 

exclusief BTW 

 Winkelwagen 

button 

 

 

 

 

 

Onder het overzicht is de optie om de zoekopties te filteren en door de overzicht pagina’s te 

navigeren. 
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Product detailpagina 

Een uitgebreide omschrijving van het product wordt weergeven op deze pagina, met 

bijbehorende prijs en winkelwagen button. Daarnaast kan er een aantal ingevoerd worden.  

 

Deze pagina bestaat samengevat uit een: 

 Product titel  

 Afbeelding(en) 

 Omschrijving 

 Prijs 

 Winkelwagen button 

 Aantal invoerveld 

 broodkruimelnavigatie 
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Winkelwagen pagina 

 

De winkelwagen pagina bevat een overzicht van alle geselecteerde producten en de 

totaalprijs van deze producten. De volgende elementen komen hierin voor: 

 Productnaam  

 Afbeelding 

 Prijs 

 Aantal 

 Totaalbedrag (totaalbedrag exclusief BTW, BTW en Totaal inclusief BTW) 

 De optie om verder te winkelen of te betalen. 
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Hoofdstuk 4: Hooks 

4.1 Algemeen 

4.1.1 Algemeen zoeken 

Bestaat uit een tekst box en zoekbutton. Optioneel is om 

de volgende opties aan te zetten. 

 Alle woorden moeten matchen 

 Een van de woorden moet matchen 

 Beschouw woorden als een zin 

 

 

 

 

 

4.1.2 Aanmelden voor nieuwsbrief 

Deze hook bestaat uit een: 

 Titel  

 Introtekst 

 E-mail invoerveld 

 Aanmeldbutton 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Nieuws shortlist 

Wanneer nieuwsbrieven op de website 

worden gepubliceerd, is het mogelijk 

een shortlist van alle artikelen te tonen. 

De volgende elementen zijn hierin 

mogelijk: 

 Hook titel 

 Nieuwsbrief titel (klikbaar) 

 Publicatiedatum 

 Korte intro van de nieuwsbrief 
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4.1.4 Contact formulier 

Het contactformulier is naar wens aanpasbaar. Wanneer 

het als hook gebruikt wordt, wordt er aangeraden niet te 

veel velden te gebruiken.  

 

Er kan o.a. gebruik worden gemaakt van  

 Tekstveld 

 Tekstvak 

 Radiobuttons 

 Checkboxes 

 Dropdown menu’s  

 Button versturen 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 RSS nieuws  

Via onze RSS reader, kunnen er nieuwsberichten worden 

ingelezen van een externe site. Aangeraden wordt om deze 

berichten eerst in de site in te laden, alvorens wordt 

doorgelinkt naar de bron site. 
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4.1.6 Bedrijfslogo’s van partners of klanten 

De logo’s van partners en klanten kunnen op mooie wijze in de website geïntegreerd worden. 

Wanneer geklikt wordt op een logo kan de link naar de site van de werkgever gaan, of naar 

een profiel pagina van de klanten. 
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4.2 Vacatures en CV’s 

4.2.1 Zoeken naar vacatures & CV 

Het zoek formulier kan gebruikt worden voor het zoeken van 

vacatures of voor het zoeken naar CV’s. 

 

De velden zijn aanpasbaar naar de wensen van de gebruiker. 

Matchcriteria kunnen worden aangepast in OTYS. Enkele 

voorbeelden van velden die gebruikt kunnen worden zijn: 

 Trefwoord 

 Postcode 

 Maximale afstand (km) 

 Opleidingsniveau 

 Functiegroep 

 Werkervaring 

 Regio 

 

 

 

4.2.2 Zoeken met Google maps 

Met deze zoekoptie kan je met een trefwoord zoeken naar een baan in de buurt. Resultaten 

worden getoond op de kaart. 
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4.2.3 Zoeken naar vacatures & CV’s op afstand match 

Dit formulier is gericht op locatiegerichte velden. 

 

Deze velden zijn: 

 Postcode 

 Land 

 Maximale afstand  

 

 

 

4.2.5 Job search agent 

Met een job search agent kan een kandidaat instellen dat vacatures die voldoen aan zijn 

opgegeven zoek criteria, in de mailbox verschijnen. 

 

 
 

Deze hook bestaat uit: 

 Titel 

 Tekst 

 Job Search button 

 

Na het klikken op het formulier verschijnt het volgende formulier in een pop-in. 
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Dit formulier bestaat uit enkele vaste onderdelen. 

 

 Trefwoorden 

 Periode (hoe vaak een mail verstuurd mag 

worden) 

 Captcha code 

 E-mail 

 

Het formulier kan aangepast worden met de match 

criteria die in te richten zijn in OTYS. Enkele 

voorbeelden van velden zijn: 

 

 Regio 

 Gewenst aantal uren 

 Functiegroep  

 Opleidingsniveau 

 Werkervaring 

 Postcode – straal criteria 

 

 

 

 

 

 

4.2.6 Job Banner 

De job banner is erop gericht om een aantal vacatures 

speciaal uit te lichten.  

 

De job banner kan de volgende elementen uit de vacature 

laten zien. 

 Vacature titel 

 Werkgever 

 Logo werkgever of een andere afbeelding 

 Korte omschrijving 

 Functie omschrijving 

 Functie eisen 

 Bedrijfs cultuur 

 Bedrijfs profiel 

 Salaris 

 Lees meer link  
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4.2.7 Vacature shortlist 

Een vacature shortlist is een verkorte lijst van 

de beschikbare vacatures, met minimale 

informatie: 

 

 De functietitel 

 Locatie 

 Opdrachtgever  

 

Deze lijst kan op meerdere manieren ingericht 

worden: 

  

 Willekeurige vacatures 

 De meest recente vacatures 

 Vacatures van een bepaalde vacature categorie 

 Handmatig invullen in de backoffice van OTYS 

 

Voor de vacaturedetail hebben we nog twee vacaturelijsten, die exclusief voor deze pagina 

zijn: 

 

 Meer vacatures van dit bedrijf 

 Op basis van een vacature categorie 

 Anderen bekeken ook 

 Anderen solliciteerden ook op 

 

4.2.8 CV shortlist 

 

Ook kandidaten kunnen in een verkorte lijst 

worden weergegeven. Vaak wordt dit 

gedaan op basis van publieke CV titels die 

zijn aan te passen in de OTYS Backoffice. 

De volgende gegevens kunnen getoond 

worden in deze lijst 

 (publieke) naam kandidaat 

 Woonplaats 

 Inschrijfdatum 

 Werkervaring 

 Opleidingen 

 Korte omschrijving 
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4.2.9 Meer details 

De meer details hook van een vacature laat de 

geselecteerde match criteria zien van een vacature. Deze 

geeft gestructureerd extra details weer. Bovendien als er 

profielen van een werkgever zijn, kan er een link worden 

geplaatst naar dit profiel. Wat hier getoond wordt is in de 

backoffice te regelen. Enkele voorbeelden: 

 

 Regio 

 Aantal uren 

 Functiegroep 

 Opleidingsniveau 

 Branche. 

 

 

 

 

4.2.10 Facet hook Vacatures en CV’s 

Het is mogelijk de facets terug te laten komen op andere 

pagina’s. Hierbij wordt gekozen voor 1 matchcriterium. 

Wanneer meerdere matchcriteria gewenst zijn, worden deze 

onder elkaar gezet. Wordt er geklikt op één van de waarden in 

de lijst, gaat u door naar het overzicht van vacatures of CV’s 

met deze waarde al geselecteerd. 

 

 

 

4.2.11 CV statistieken op demografie 

Met deze hook geeft u de bezoekers een inzage in uw 

CV Database. Door te klikken op de link, krijgt de 

bezoeker een overzicht van percentuele verdeling van 

de kandidaten op basis van matchcriteria.  
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4.3 Profiel 

4.3.1 Direct inschrijven 

Met het direct inschrijf formulier kan een kandidaat zich snel 

inschrijven. Door middel van een e-mail veld en een cv upload 

veld zijn de aanmeld stappen minimaal.  

 

Daarnaast is er de optie om met behulp van Linkedin in te 

schrijven. Een captcha code is echter verplicht. 

 

 

 

 

4.3.2 Inloggen 

Deze hook is een eenvoudige manier voor een kandidaat of 

relatie om in te loggen. De volgende velden staan hier 

standaard in: 

 E-mail adres 

 Wachtwoord 

 

Behalve de formuliervelden kan er ingesteld worden dat 

de links wachtwoord vergeten en inschrijven worden 

getoond. 

 

Deze hook kan vast getoond worden of ‘ingeschoven’ 

worden als er op een login knop wordt gedrukt. Zodra een kandidaat of relatie heeft 

ingelogd, komt hier ‘Welkom terug, <voornaam> <achternaam>’ te staan met de buttons 

‘Profiel pagina’ en ‘Uitloggen’ 

 

 

4.3.3 Compleet profiel 

Een kandidaat kan zien in hoeverre zijn profiel compleet is. Daarvoor moet de kandidaat wel 

eerst ingelogd zijn. Daarbij komt een advies wat de kandidaat kan doen om zijn profiel te 

voltooien.  
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4.4 Blog hooks 

 

4.4.1 Blog categorieën 

Een shortlist met de categorieën die beschikbaar zijn 

in de Blog module. 

 

 

 

 

4.4.2 Recente reacties 

Laat een shortlist zien van de meest recente 

reacties zien. Titel moet altijd getoond worden. 

Het tonen van de publicatiedatum of de auteur is 

optioneel. 

 

 

4.4.3 Recente artikelen 

Laat een shortlist zien van de meest recente 

blogartikelen. Het gebruik van een titel is 

verplicht. Optioneel om te gebruiken zijn. 

 Publicatiedatum 

 Aantal keer bekeken 

 Aantal reacties 

 

  



 

 

 

 

   

 

OTYS Recruiting Technology  12 mei 2014 

38

4.5 Web shop hooks 

4.5.1 Winkelwagen 

Een winkelwagentje waar het aantal artikelen en de 

totale prijs (incl. of excl. of BTW) worden getoond. 

Hieronder kunnen de buttons ‘Naar winkelmandje’ 

en ‘Bestelling afronden’ worden geplaatst. 

 

Bij het ontwerp van een winkelwagen moet er 
zowel een ontwerp aangeleverd van wanneer de 
wagen leeg is als wanneer de wagen gevuld is. 
 

 

4.5.2 Product categorieën shortlist 

Een shortlist met de product categorieën van de web shop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3 Web shop shortlist 

Een shortlist met producten.  

 

Dit type shortlist kan ook gebruikt worden voor: 

 Nieuwe producten 

 Bestsellers 

 Anderen bekeken ook 

 

De shortlist moet uit ten minste een klikbare titel 

bestaan. Optioneel kan de prijs en een afbeelding 

worden toegevoegd. 
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Hoofdstuk 5: Teasers 
Een teaser kan bestaan uit een kop, intro tekst, afbeelding, video en links of buttons. Op een 

pagina kunnen meerdere teasers gebruikt worden. In de website kan een standaard teaser 

worden aangegeven, welke op elke pagina dezelfde content laat zien. Het is ook mogelijk de 

content van teaser per pagina aan te passen. Hieronder enkele voorbeelden: 

 

 

Header slideshow 

Social media icons       

 

 

Tekst, afbeeldingen en links 
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Hoofdstuk 6: Voorbeelden 
Inmiddels zijn er heel wat websites online van onze klanten. Deze websites kunnen als 

voorbeeld dienen bij het maken van een design.  

6.1 OTYS demo site 

 www.toptalenten.com 

6.2 Voorbeelden van klant sites 

 www.heeftwerk.nl 

 www.ecojob.nl 

 www. r3cruit.nl 

 www.ardekay.com 



 

 

 

 

   

 

OTYS Recruiting Technology  12 mei 2014 

41

Hoofdstuk 7: Checklist  
Om er zeker van te zijn dat de richtlijnen zijn gevolgd hebben wij een checklist samengesteld. 

Deze checklist is een controle om te zien welke modules gebruikt worden. Daarnaast is er 

een checklist beschikbaar voor de designers ter controle of alle elementen zijn ontworpen. 

7.1 Checklist voor de designer 

Controleer met deze checklist of er aan alle overdracht richtlijnen zijn voldaan. 

 

 Ja / nee 

Is het design in PSD formaat?  

Zijn de lagen intact? (Inclusief tekstlagen)  

In het geval dat er geen standaard fonts zijn gebruikt, zijn de custom fonts 

meegeleverd? 

 

Is er een design van iedere hook die gebruikt wordt?  

Is er een design van iedere module die gebruikt wordt?  

Is er een design van iedere button die gebruikt wordt?  

Is er een design van een navigatie met een submenu en een subsubmenu.  

Is er een document met toelichtingen op het gebied van interacties en 

animaties? 

 

 

Zorg voor het versturen van het ontwerp naar OTYS dat er een akkoord is met de 

opdrachtgever. 


