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Versie management 

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

Versie Datum Auteur Omschrijving 

2.0 31-07-2013 OTYS Academy 
Bestaande handleiding geplaatst in nieuwe format 

(inclusief versiebeheer). 

3.0 05-03-2014 Marga Gaasbeek 
Handleiding opnieuw opgesteld op basis van 

huidige functionaliteit. 
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Hoofdstuk 1: Over deze instructie 

1.1 Doel 

Deze instructie helpt u met het instellen en gebruiken van de OTYS Event Manager. Op deze 

manier kunt u optimaal gebruik maken van de geboden voordelen en mogelijkheden van de 

OTYS Event Manager.  

 

De Event Manager heeft als doel om evenementen op uw website te plaatsen. Deze staat niet 

standaard aan, als u deze functionaliteit wilt kunt u contact opnemen met onze afdeling 

Customer sales. We hebben twee versies van de Event Manager. In de ene variant komen 

bezoekers die zich inschrijven op een evenement als 'deelnemer' in de database. Dit staat 

dus los van de kandidaten en contactpersonen die al in de database staan. In de andere 

variant komen bezoekers die zich inschrijven op een evenement als kandidaat in de 

database. Indien iemand al als kandidaat in de database staat, kan hij/zij inloggen met 

zijn/haar bestaande wachtwoord om zich in te schrijven voor het evenement.  

Zodra deze functionaliteit bij u aan staat ziet u 2 nieuwe iconen in uw toolbar verschijnen: 

 Deelnemers 

 Evenementen 

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; 

 Gebruik van Internet Explorer; 

 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. 
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Hoofdstuk 2: Event Manager 

De OTYS Event Manager bestaat uit twee delen: de evenementen database en de deelnemers 

database. Het gebruik van de evenementen database wordt in dit hoofdstuk uitgelegd, de 

uitleg over de deelnemers-database volgt in hoofdstuk 3. 

 

NB In de deelnemers-database vindt u alle deelnemers gekoppeld aan al uw evenementen. 

Via de evenementen database kunt u ook deelnemers beheren: echter alleen de deelnemers 

die aan dat specifieke evenement gekoppeld zijn. 

2.1 Evenementen 

Klik op  in de toolbar om de OTYS Event Manager te openen. Hier ziet u een overzicht van 

alle evenementen die in uw systeem staan.  

 

 
Afbeelding 2.1.1 – Evenementenlijst 

2.1.1 Een evenement aanmaken  

Om een nieuw evenement aan te maken volgt u de volgende stappen: 

 Klik op ; 

 Dubbelklik op het licht grijze vlak onder de kop ‘Nieuw evenement’ om het 

detailvenster te openen; 

Afbeelding 2.1.1.1 – Evenementen detail  

U ziet nu een venster tevoorschijn komen waar u verschillende dingen kunt invullen, in het 

eerste tabblad ‘Evenement Details’ vult u de algemene gegevens van het evenement in: 

 Evenement naam: Hiermee bepaalt u de naam van het evenement 

 Evenement locatie: Hiermee bepaalt u de locatie van het evenement 

 Relatie: Hier kunt u een relatie uit uw Relatie Manager voor het evenement 

selecteren 
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 Publicatie status: Hiermee kunt u een status toevoegen die op de website getoond 

kan worden, hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan ‘Nieuw’ of ‘Bijna vol’. 

 Evenement status: Hiermee kunt u een status toevoegen die alleen in de backoffice 

getoond word.  

 Gebruiker: Hier kunt u een gebruiker uit uw lijst met gebruikers voor het evenement 

selecteren 

 Categorie: Hier kunt u selecteren wat voor een evenement het is (training, workshop, 

etc) 

 Korte omschrijving: Hier kunt u een korte omschrijving geven aan het evenement 

 Stop inschrijvingen: Door deze optie aan te vinken zal de ‘Inschrijven’ knop onder het 

evenement op uw website verborgen worden. Op deze manier kunt u dus een 

evenement op uw website gepubliceerd laten staan, maar kunnen gebruikers zich er 

niet meer op inschrijven (bijvoorbeeld omdat het maximum aantal deelnemers is 

bereikt). 

 Publiceren: Door deze optie aan te vinken zal het evenement op uw website 

gepubliceerd worden. 

Let op: In het tabblad ‘Start/Einddatum’ kunt u aanvullend aangeven vanaf welke 

datum en tot welke datum het evenement gepubliceerd moet worden. 

 Publiceren Shortlist: Indien u een ‘shortlist’ met evenementen op uw website heeft 

staan kunt u door deze optie aan te vinken het evenement in deze shortlist 

publiceren. 

 URL rewrite: Hiermee kunt u een ‘mooie URL’ geven aan het evenement detail op uw 

website. 

 
Afbeelding 2.1.1.2 – Evenementen detail invulveld 

Bij het tweede tabblad ‘Start/Einddatum’ vult u de begin- en einddatum van uw evenement 

in: 

 Start: Hier selecteert u de startdatum en de starttijd van het evenement. 

 Tot: Hier selecteert u de startdatum en de starttijd van het evenement. 
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 Publicatie start: Hier selecteert u de datum wanneer het evenement op uw website 

gepubliceerd moet worden. 

 Publicatie einde: Hier selecteert u de datum wanneer het evenement op uw website 

gedepubliceerd moet worden. 

 Laatste registratie datum: Hier kunt u selecteren tot wanneer de 

deelnemers/kandidaten zich kunnen inschrijven. Na het verstrijken van deze datum 

zal de ‘Inschrijven’ knop onder het evenement automatisch verborgen worden. 

 Datum tekst: De datum van het evenement zal op een standaardwijze weergegeven 

worden bij het evenement (bijvoorbeeld ’10-10-2013 09:00 – 11-10-2013 17:00’. Hier 

kunt u een alternatieve weergave van deze datum invullen (bijvoorbeeld ’10 & 11 

oktober 2013’). 

 Programma: Hier kunt u het programma van die dag invoeren 

 
Afbeelding 2.1.1.3 – Evenementen start/ eind datum 

Bij het derde tabblad ‘Notities’  kunt u een notitie toevoegen. Deze worden niet weergegeven 

op de website. Klik vervolgens op ‘Bewaren’ om de gegevens op te slaan. 

 
Afbeelding 2.1.1.4 - Evenementen notities 

De details van het evenement zijn nu opgeslagen: 
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Afbeelding 2.1.1.5 – Het opgeslagen evenement 

2.1.2 Een document toevoegen 

U kunt uitgebreide informatie over uw event (sprekers, routebeschrijving etc.) via een apart 

document toevoegen: 

 Dubbelklik op ‘Documenten’ als u een document wilt toevoegen;  

 Selecteer het document dat u wilt toevoegen;  

 Klik op ‘Bewaren’ om het document toe te voegen; 

 
Afbeeldig 2.1.2.1 – Upload document in het evenement 

2.1.3 Een document verwijderen 

Om een document te verwijderen: 

 Dubbelklikt u op ‘Documenten’; 

 Klik op de button ‘Verwijder document’; 

Het document is nu verwijderd. 

 

 
Afbeelding 2.1.3.1 – Verwijder document 
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2.1.4 Een evenement beschrijven 

Ook kunt u een evenement beschrijven, zodat mensen weten waar het evenement over gaat. 

Dit kunt u doen door: 

 Klik op het rode pijltje achter ‘Evenementen Beschrijving’  

 Vul bij ‘Veldtitel’ een titel voor het veld in. Deze zal als ‘subkop’ op uw site worden 

weergegeven. Vul in het tekstvlak eronder uw omschrijving in. 

 Klik op ‘Bewaren’ om de informatie op te slaan. 

Indien u achteraf een tekst wilt aanpassen kunt u dubbelklikken op het tekstveld om deze te 

openen en aan te passen. 

 
Afbeelding 2.1.4.2 – Opgeslagen evenement beschrijving 

Als u de volgorde van de informatie wilt aanpassen of als u items geheel wilt verwijderen: 

 Klik op de zwarte pijltjes achter een veldtitel; 

 Pas met behulp van de pijlen de volgorde van de items aan of verwijder items door op 

het rode kruisje te klikken; 

 Klik het scherm weg en de wijzigingen worden automatisch overgenomen. 

 
Afbeelding 2.1.4.3 – Aanpassing van de evenementen 

2.1.5 Vragenset toekennen bij deelnemers 

Indien u gekozen heeft voor de variant waarbij bezoekers die zich inschrijven als 'deelnemer' 

in de database komen (zie paragraaf 1.1), moet u om uw evenement te publiceren op uw 

website u eerst een vragenset toekennen. Dit doet u als volgt: 

 Klik op de button ‘Vragen’ 
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 De eerste keer zal u een nieuwe vragenset aan moeten maken. Klik hiervoor op de 

button ‘Nieuwe vragenset’  

 Indien u een ‘basisset’ heeft ingesteld krijgt u de vraag of u de vragen uit de basisset 

direct in de nieuwe vragenset wilt plaatsen. Klik op ‘OK’ om dit te doen of op 

‘Annuleren’ om te beginnen met een lege vragenset. 

 Vul de ‘Referentie’ in en een ‘Omschrijving’  

 Klik op ‘Bewaren’  

 U ziet een rij met buttons tevoorschijn komen (Verwijder vraag, Nieuwe vraag en Set 

toekennen)’ 

Afbeelding 2.1.5.2 – Nieuwe vragenset  

Vervolgens zal u vragen moeten toekennen aan de zojuist aangemaakte vragenset. Dit doet u 

als volgt: 

 Klik op ’Nieuwe vraag’, er opent een nieuw venster 

 Selecteer bij ’Invoer soort’ een type vraag (bijvoorbeeld ’Vast’). Er verschijnt aan de 

rechterkant een keuzelijst.  

 Selecteer in deze keuzelijst de vraag die u wilt stellen, bijvoorbeeld ’Voornaam’ 

 Klik vervolgens op ’Bewaren’. Het venster zal automatisch afsluiten en de vraag is 

toegevoegd aan de vragenset. 

Herhaal bovenstaande stappen voor iedere vraag die u toe wilt voegen aan de vragenset. U 

kunt de vragenset als ‘basisset’ markeren door een vinkje te plaatsen bij ‘Basisset’. Als u in 

het vervolg een nieuwe vragenset aanmaakt kunt u eenvoudig de vragen uit deze basisset 

erin verwerken. Klik nadat u hiermee weer op ’Bewaren’ en sluit het venster.  
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Afbeelding 2.1.5.3 – Nieuwe vragenset toevoegen 

U ziet nu de zojuist toegevoegde vragenset. Dubbelklik erop en er het venster van de 

vragenset opent weer maar met de optie ‘Set toekennen’ erbij. Klik op deze knop. Er komt nu 

een venster tevoorschijn met de tekst ‘Weet u zeker dat u deze set wil toekennen aan het 

evenement?’ klik op ‘OK’. De vragenset is nu toegekend aan het evenement. 

Indien u al eerder een vragenset heeft aangemaakt kunt u na het klikken op de knop ‘Vragen’ 

direct een eerder aangemaakte vragenset toekennen aan het evenement óf een nieuwe 

vragenset aanmaken en deze toekennen. 

 
Afbeelding 2.1.5.4 – Bevestig vragenset toekennen 
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Via de knop  kunt u zien welke vragen set u heeft toegekend. 

 
Afbeelding 2.1.5.5 – Jouw vragenset 

Het evenement staat op uw website. 

 
Afbeelding 2.1.5.6 – Het evenement op uw website 

2.1.6 Vragenset toekennen bij kandidaten 

Indien u gekozen heeft voor de variant waarbij bezoekers die zich inschrijven als 'kandidaat' 

in de database komen (zie paragraaf 1.1), worden de standaard vragensets voor kandidaten 

gebruikt bij een evenement inschrijving. Hoe u deze inricht wordt uitgelegd in onze Key-user 

handleiding. 

2.1.7 Een evenement kopiëren 

U kunt ook het evenement kopiëren, zodat u niet alles opnieuw hoeft in te vullen als u een 

soortgelijk evenement heeft. 

 Dubbelklik in de lijst met evenementen op het evenement dat u wilt kopiëren. 

 Klik op de knop ‘Kopiëren’ om het evenement te kopiëren.  

Het evenement wordt gekopieerd en zal in de lijst als naam de originele naam gevolgd door 

‘-duplicate’ krijgen. Heeft u het evenement ‘Sollicitatietraining’ gekopieerd, dan zal het 

gekopieerde evenement dus als naam ‘Sollicitatietraining-duplicate’ hebben. Alle gegevens 
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zullen verder gekopieerd zijn inclusief de publicatie instellingen. Indien u dus een 

gepubliceerd evenement kopieert, zal de kopie ook direct op uw website staan. 

NB. Deelnemers aan het oorspronkelijke evenement worden niet meegekopieerd. Ook moet 

u aan het gekopieerde evenement opnieuw een vragenset toekennen. 

2.1.8 Een evenement verwijderen 

Om een evenement te verwijderen doet u het volgende: 

 Klik op de knop ‘Verwijderen’ 

 Klik op ‘Ja’ om het evenement te verwijderen 

NB Evenementen waar nog deelnemers aan gekoppeld zijn kunnen niet verwijderd worden  
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Hoofdstuk 3: Deelnemers  

Via de knop  in de taakbalk komt u in het deelnemersoverzicht. In dit overzicht ziet u alle 

deelnemers die zich ooit hebben ingeschreven op een van uw evenementen. Via het drop 

down menu ‘Evenement’ kunt u een evenement selecteren waarvan u de deelnemerslijst  

wilt zien. Onder het kopje ‘Inschrijvingen’ ziet u per deelnemer op welk(e) evenement(en) 

hij/zij zich heeft ingeschreven. Beweeg met uw muis over het vlaggetje om te zien om welk 

evenement het gaat. 

 

 
Afbeelding 3.1.1 – Overzicht ingeschreven deelnemers 

3.1 Inschrijven via de website 

Als u alle details van uw evenement ingevoerd en gepubliceerd heeft op uw website kunnen 

deelnemers zich inschrijven: 

 
 

Afhankelijk van de door u gekozen variant (zie paragraaf 1.1), volgen schermen waarbij 

deelnemers zich kunnen inschrijven door in te loggen of zich te registreren. Wanneer de 

deelnemer dit heeft afgerond ontvangt deze een e-mail waarin hem/haar gevraagd wordt de 

inschrijving te bevestigen. Zodra hij dit gedaan heeft is de inschrijving afgerond. 

 

 

3.1.1 Zelf een deelnemer toevoegen 

U kunt zelf een deelnemer toevoegen. Dit doet u door de volgende stappen te nemen: 

 Open de Deelnemers module 

 Klik linksboven op de knop ‘Nieuwe deelnemer’ 

 Klik op het potlood-icoon  om de persoonlijke gegevens te kunnen invullen;  
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 Voeg eventueel opmerkingen en aliassen toe;  

 Selecteer via de knop ‘Koppel’ het evenement waarvoor u de deelnemer wilt 

aanmelden  

 Klik nogmaals op ‘Bewaren’ om terug te keren naar de het deelnemersoverzicht. De 

deelnemer is toegevoegd. 

3.1.2 Een deelnemer verwijderen 

U kunt ook een deelnemer weer verwijderen dit doet u door: 

 Open de Deelnemers module 

 Dubbelklik op de deelnemer die u wilt verwijderen  

 Klik op de knop ‘Verwijderen’  

Via de knop  in een evenement komt u in het overzicht van deelnemers die 

gekoppeld zijn aan een specifiek evenement. U ziet links een rood symbool bij de deelnemers 

die hun deelname nog niet hebben bevestigd. 

3.1.3 Gegevens van deelnemers aanpassen 

Om gegevens van de deelnemers aan te passen: 

 Open de Deelnemers module 

 Dubbelklik op de deelnemer die u wilt wijzigen  

 Wijzig de velden die u wilt wijzigen 

 Klik op ‘Bewaren’ om de wijzigingen op te slaan. 

Deelnemers met een rood symbool links voor hun naam hebben hun deelname nog niet 

bevestigd. U kunt eventueel handmatig een deelnemer bevestigen:  

 Open de Event Manager 

 Open het evenement waarvan u de deelnemer wilt bevestigen 

 Klik bovenin op de knop ‘Deelnemers’ 

 Klik in de lijst op de deelnemer van wie u de deelname wilt bevestigen. 

 Klik op de knop ‘Deelname bevestigen’ om deze te bevestigen. 

Afbeelding 3.1.3.1 – Deelnemers bevestigen 


