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1  |   OVER DEZE INSTRUCTIE 

1.1 DOEL 

Deze instructie helpt u met het instellen van Actonomy Deeplink URL's. Via deze techniek kunt u via 

een zelf aangemaakte URL (internetadres) een pagina met specifieke zoekresultaten tonen op uw site. 

Deze URL kunt u onder andere gebruiken voor gerichte advertentiecampagnes. 

 

1.2 BASISKENNIS 

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

de computergebruiker gerekend worden, of buiten het bereik van deze instructie vallen. Het gaat 

hierbij met name om de volgende taken:   Gebruik van Windows;   basisgebruik OTYS;   taken die in een 

van de beschikbare handleidingen staan. 

 

1.3 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.otys.eu/
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2  |   INTRODUCTIE 

2.1 OVER ACTONOMY OP UW WEBSITE 

In 2009 heeft OTYS een vernieuwde weergave van vacature zoekresultaten geïntroduceerd op basis 

van Actonomy technologie. Het gebruik van Actonomy voor de weergave van uw vacatures biedt u 

verschillende voordelen zoals:  

• Er verschijnen facetten aan de linker- of rechterzijde van de zoekresultaten, zodat een 

bezoeker eenvoudig en intuïtief een zoekopdracht specifieker kan maken. Hierdoor werken de 

Actonomy zoekresultaten uitstekend bij zowel een relatief laag als een relatief hoog volume 

aan vacatures.  

• De bezoeker kan zijn zoekresultaat zelf sorteren op bijvoorbeeld relevantie, titel, 

publicatiedatum of locatie.  

• De bezoeker heeft de beschikking over een groot aantal zoekopties (waarbij u kiest welke 

opties getoond worden) zoals zoeken op afstand vanaf een bepaalde postcode.  

• U kunt nog in de zoekresultaten een voorbeeldweergave ('tooltip') van de vacature met meer 

details over de vacature.  

• Het is vanuit het zoekresultaat voor de bezoeker mogelijk om direct een zoekopdracht op te 

slaan, een RSS feed aan te maken of nieuwe vacatures per e-mail te ontvangen.  

• Verschillende extra 'blokjes' (hooks) in het vacaturedetail mogelijk, zoals: 

o Blok 'meer informatie' (met onder andere match criteria van de vacature) 

o Vacature shortlist 'meer vacatures van deze werkgever' 

o Vacature shortlist 'bezoekers die deze vacatures bekeken, bekeken ook' 

o Vacature shortlist 'bezoekers die hierop solliciteerden, solliciteerden ook op' 

• Het tonen van een blokje met een lijstje van bepaalde vacature typeringen. Bijvoorbeeld op de 

homepage een blokje 'vacatures per regio' met daaronder de verschillende regio's en het 

aantal vacatures per regio. Als iemand op een regio klikt ziet hij direct de vacatures uit deze 

regio in de Actonomy zoekresultaten. 

 

2.2 OVER ACTONOMY DEEPLINK URL'S 

Het kan zijn dat u een advertentiecampagne start op een portal voor freelance ICT'ers. Dan kan u 

natuurlijk in deze advertenties verwijzen naar uw totaaloverzicht met vacatures. Het is in dit soort 

gevallen echter vaak vele malen beter om bezoekers gerichte informatie te geven (in dit geval alleen 

vacatures met dienstverband 'freelance' en met functiegroep 'ICT'. Het voordeel is dat een bezoeker 

direct gerichte informatie te zien krijgt. Via de facetten kan de bezoeker vervolgens eventueel de 

zoekopdracht nog verder specificeren.  

Deze URL's maakt u zelf op een bepaalde wijze (zie hoofdstuk 3). U kunt deze URL's gebruiken voor 

advertentiecampagnes, maar ook voor bijvoorbeeld gerichte nieuwsbrieven of links op uw eigen 

website (bijvoorbeeld onder de pagina over dienstverlening ICT een link plaatsen naar alle ICT 

vacatures).  

  

http://www.otys.eu/
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U kunt de volgende zoekcriteria meenemen in deze Actonomy Deeplink URL's:  

• Match criteria 

• Vacature categorieën  

• Trefwoorden  

U heeft dus vacature zoekresultaten op basis van Actonomy technologie nodig om gebruik te kunnen 

maken van deze Deeplink URL's. Indien u hier nog niet over beschikt, kunnen wij dit voor u 

implementeren. Neem contact op met uw accountmanager om de mogelijkheden te bespreken.  

  

http://www.otys.eu/
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3  |   ACTONOMY DEEPLINK URL'S INSTELLEN 

3.1 ALGEMENE OPBOUW 

Indien uw website gebruik maakt van Actonomy technologie voor het weergeven van vacature 

zoekresultaten, dan kunt u direct gebruik maken van Deeplink URL's. Hier is verder geen instelling in 

OTYS voor nodig. Indien u op de juiste manier uw URL schrijft, zal e.e.a. direct goed werken.  

Een Actonomy Deeplink URL begint altijd op de volgende manier:  

https://www.domein.nl/jobsmartact/ 

NB: Hierbij vervangt u www.domein.nl uiteraard voor uw eigen domeinnaam. In deze handleiding 

zullen wij de website www.amsterdamheeftwerk.nl als voorbeeld gebruiken.  

Achter 'jobsmartact/' kunt u vervolgens verschillende commando's plaatsen om de zoekopdracht in te 

stellen waar het zoekresultaat op gebaseerd moet zijn. 

3.2 MATCHCRITERIA GEBRUIKEN 

Om match criteria toe te voegen aan uw Deeplink URL zal u moeten aangeven om welke match 

criterium categorie het gaat (bijvoorbeeld 'functiegroep') en om welke zoekwaarde het gaat 

(bijvoorbeeld 'techniek').  

  

Bij de benaming van de match criterium categorieën gebruikt u niet uw eigen naam (zoals bijvoorbeeld 

'functiegroep'), maar de originele OTYS naam (zoals bijvoorbeeld 'functiegr'). De originele OTYS namen 

voor de verschillende match criteria categorieën in uw systeem zijn: 

• branche 

• bedrcategorie 

• verzekering 

• functienaam 

• dienstvb 

• functiegr 

• salaris 

• gewuren 

• opleidr 

• opleidn 

• wervaring 

• regio 

• beoordeling 

• custom_crit_data_1 

• custom_crit_data_2 

• custom_crit_data_3 

• custom_crit_data_4 

• custom_crit_data_5 

  

http://www.otys.eu/
https://www.domein.nl/jobsmartact/
http://www.domein.nl/
http://www.amsterdamheeftwerk.nl/


 

 

       
OTYS RECRUITING TECHNOLOGY   |   WWW.OTYS.EU   |    14-2-2023   |   Versie 3.0   |   7 

U kunt op de volgende manier de originele naam van uw match criteria achterhalen:  

  

1. Ga naar OTYS Today  

2. Tik in de 'OCLI' (onderin OTYS Today szc in gevolg door <enter>  

3. Er opent een nieuw venster met daarin al uw match criteria. U kunt deze het beste even 

volledig selecteren (ctrl+a), kopieeren (ctrl+c) en in een Word document plakken (ctrl+v). In dit 

overzicht ziet u vetgedrukt de originele namen van de categorieën, gevolgd door uw eigen 

naam.  

  

Stel u bent erachter gekomen dat de originele naam van uw matchcriterium functiegroep de code 

functiegr is en u wilt een link aanmaken met alle vacatures met functiegroep techniek.  

U kunt dan de volgende URL samenstellen:  

https://www.amsterdamheeftwerk.nl/jobsmartact/functiegr/techniek/ 

  

Deze URL toont alle vacatures met label 'techniek' uit match criterium 'functiegr'.  

  

Het is op dit moment niet mogelijk om match criteria met bijzondere karakters (zoals bijvoorbeeld '/' 

of '-') te gebruiken in deze Deeplink URL's. Wilt u dus een Deeplink URL maken op basis van label 

'Techniek/ICT' of 'Techniek – ICT' dan zal u uw label moeten hernoemen naar bijvoorbeeld 'Techniek 

en ICT' 

 

3.3 VACATURE CATEGORIEËN GEBRUIKEN 

Het is ook mogelijk om vacature categorieën te gebruiken in Deeplink URL's. Dit doet u door het 

commando category te gebruiken. Als u bijvoorbeeld een link wilt aanmaken met alle vacatures uit de 

categorie Accountancy dan kunt u de volgende URL samenstellen:  

https://www.amsterdamheeftwerk.nl/jobsmartact/category/accountancy/ 

 

Deze URL toont alle vacatures met categorie 'accountancy'. 

 

3.4 TREFWOORDEN GEBRUIKEN 

De laatste manier om Deeplink URL's aan te maken is door te laten zoeken op basis van trefwoorden. 

Het zoekresultaat zal hetzelfde resultaat zijn als bij een reguliere trefwoord zoekopdracht in uw 

vacatures. Dit doet u door het commando keyword te gebruiken. Als u bijvoorbeeld een link wilt 

aanmaken met alle vacatures met het trefwoord software dan kunt u de volgende URL samenstellen:  

https://www.amsterdamheeftwerk.nl/jobsmartact/keyword/software/ 

  

Deze URL toont alle vacatures met trefwoord 'software'. 

 

  

http://www.otys.eu/
https://www.amsterdamheeftwerk.nl/jobsmartact/functiegr/techniek/
https://www.amsterdamheeftwerk.nl/jobsmartact/category/accountancy/
https://www.amsterdamheeftwerk.nl/jobsmartact/keyword/software/
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3.5 ZOEKEN OP WAARDEN MET SPATIES 

Het kan zijn dat het match criterium, de categorie of het trefwoord dat u wilt gebruiken één of 

meerdere spaties bevat. U kunt dan een dash ('-') of underscore ('_') gebruiken in plaats van deze 

spatie.  

  

Als u bijvoorbeeld een link wilt aanmaken met alle vacatures met match criterium financiele 

dienstverlening uit functiegroep, dan kan dat via de volgende URL:  

https://www.amsterdamheeftwerk.nl/jobsmartact/functiegr/financiele-dienstverlening/ 

  

Deze URL toont alle vacatures met label 'financiele dienstverlening' uit match criterium 'functiegr'.  

  

Als u een link wilt aanmaken met alle vacatures met categorie facilitaire dienstverlening dan kunt u de 

volgende URL samenstellen:  

https://www.amsterdamheeftwerk.nl/jobsmartact/category/facilitaire-dienstverlening/ 

  

Deze URL toont alle vacatures met categorie 'facilitaire dienstverlening'.  

  

Als u een link wilt aanmaken met alle vacatures met trefwoord communicatieve vaardigheden dan 

kunt u de volgende URL samenstellen:  

https://www.amsterdamheeftwerk.nl/jobsmartact/keyword/communicatieve-vaardigheden/ 

  

Deze URL toont alle vacatures met trefwoord 'communicatieve vaardigheden'. Het is afhankelijk van 

de inrichting van uw Actonomy vacatures of dan alleen resultaten worden getoond met de exacte 

woordcombinatie 'communicatieve vaardigheden' of dat er gezocht wordt op communicatieve en/of 

vaardigheden. 

 

3.6 ZOEKEN OP MEERDERE WARDEN 

Het is ook mogelijk om te zoeken op meerdere waarden binnen een bepaald match criterium, 

categorie of trefwoord. U doet dit door de waarden te scheiden met het delen door symbool ('÷'). Als 

u bijvoorbeeld een link wilt aanmaken met alle vacatures met match criterium techniek of overig uit 

functiegroep, dan kan dat via de volgende URL: 

https://www.amsterdamheeftwerk.nl/jobsmartact/functiegr/techniek÷overig/ 

Deze URL toont alle vacatures met label 'techniek' of 'overig' uit match criterium 'functiegr'.  

Als u een link wilt aanmaken met alle vacatures met categorie accountancy of facilitaire 

dienstverlening dan kunt u de volgende URL samenstellen:  

https://www.amsterdamheeftwerk.nl/jobsmartact/category/accountancy÷facilitaire-

dienstverlening/ 

Deze URL toont alle vacatures met categorie 'accountancy' of 'facilitaire dienstverlening'.  

Bij trefwoorden is het niet mogelijk om te zoeken op meerdere individuele trefwoorden. 

  

http://www.otys.eu/
https://www.amsterdamheeftwerk.nl/jobsmartact/functiegr/financiele-dienstverlening/
https://www.amsterdamheeftwerk.nl/jobsmartact/category/facilitaire-dienstverlening/
https://www.amsterdamheeftwerk.nl/jobsmartact/keyword/communicatieve-vaardigheden/
https://www.amsterdamheeftwerk.nl/jobsmartact/functiegr/techniek÷overig/
https://www.amsterdamheeftwerk.nl/jobsmartact/category/accountancy÷facilitaire-dienstverlening/
https://www.amsterdamheeftwerk.nl/jobsmartact/category/accountancy÷facilitaire-dienstverlening/
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3.7 COMBINATIES MAKEN 

Het is ook mogelijk om alle eerder getoonde zoekmethodes te combineren. Dit kan door de eerder 

getoonde commando's elkaar op te laten volgen. Wilt u bijvoorbeeld een link naar alle vacatures uit 

functiegroep techniek met trefwoord software, dan kan dit via de volgende URL: 

https://www.amsterdamheeftwerk.nl/jobsmartact/functiegr/techniek/keyword/software/ 

Op deze manier kunt u allerlei combinaties maken tussen match criteria, vacature categorieën en 

trefwoorden. 

http://www.otys.eu/
https://www.amsterdamheeftwerk.nl/jobsmartact/functiegr/techniek/keyword/software/

