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Versiemanagement 

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). 



 

 

 

 

   

 

OTYS Recruiting Technology   1 augustus 2013 

 

Inhoudsopgave 
 

Hoofdstuk 1: Over deze instructie .............................................................................................. 5 

1.1 Doel ....................................................................................................................................................... 5 

1.2 Indeling ................................................................................................................................................. 5 

1.3 Basiskennis .......................................................................................................................................... 5 

1.4 Commentaar ........................................................................................................................................ 5 

Hoofdstuk 2: Algemene uitleg .................................................................................................... 6 

Hoofdstuk 3: Gebruik Google maps............................................................................................ 7 

3.1 Voorbereidingen ................................................................................................................................... 7 

3.2 Module instellen .................................................................................................................................. 7 

3.3 Beschikbare matchcriteria instellen .................................................................................................. 9 

3.4 Vacatures aanmaken en aanpassen ................................................................................................. 10 

 



 

 

 

 

   

 

OTYS Recruiting Technology   1 augustus 2013 

Hoofdstuk 1: Over deze instructie 

1.1 Doel 

Deze instructie helpt u de module Google Maps in te stellen en te gebruiken. Op deze manier 

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

1.2 Indeling 

Deze instructie begint met een algemene uitleg van Google Maps. Daarna wordt uitgelegd 

hoe u de module kunt aanzetten. In de paragraaf ‘Instellingen’ staan de benodigde 

instellingen beschreven. Tenslotte worden de opties in de Vacaturemanager besproken.  

1.3 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.  

1.4 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: Algemene uitleg  

Google Maps is een online service van Google. Op de website www.maps.google.com kunt u 

allerlei locaties op een kaart opzoeken. Deze service wordt al op veel websites gebruikt om 

bijvoorbeeld routebeschrijvingen te geven. OTYS heeft een koppeling met Google Maps 

gemaakt, waardoor u de vacatures op uw website nu ook in een kaart kunt weergeven.  

Dat heeft voordelen op traditionele vacaturelijsten. Bezoekers hebben bijvoorbeeld een beter 

overzicht van de beschikbare vacatures en zullen er in veel gevallen meer bekijken. 

Daarnaast kan men in een vacaturekaart snel en overzichtelijk zoeken op banen in een 

bepaalde regio.  

Tenslotte zal de aandacht van de bezoekers in een vacaturelijst vooral op de bovenste vijf 

vacatures gericht zijn. In een kaart wordt die aandacht beter over de aanwezige vacatures 

verdeeld. Ook dit heeft tot gevolg dat er gemiddeld meer van uw vacatures bekeken zullen 

worden.  

OTYS Google Maps op uw website  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenin ziet u een 

zoekgedeelte. 

Bezoekers van uw 

website kunnen daarin 

zoeken op een 

trefwoord. Wanneer u 

dat heeft ingesteld, 

kunnen zij ook gebruik 

maken van matchcriteria uit uw systeem. U kunt zelf bepalen welke matchcriteria daarvoor 

beschikbaar zijn. In bovenstaand voorbeeld is de criteriagroep ‘Regio’ beschikbaar gesteld.   

In het kaartje krijgen bezoekers vervolgens alle locaties te zien waar passende vacatures te 

vinden zijn. Zij kunnen dan op de locatie klikken om een volledige beschrijving van de 

vacature te zien.  
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Hoofdstuk 3: Gebruik Google maps  

Google Maps is een module. U moet deze, met behulp van het CMS, op een van de pagina’s 

van uw website plaatsen. Vervolgens kunt u Google Maps, in de module ‘Instellingen; , naar 

uw eigen voorkeuren instellen.   

De enige verandering in uw reguliere processen betreft het aanmaken van vacatures. Voor 

een goede werking van de zoekfunctie, is het aan te bevelen extra op te letten bij het 

invoeren van het vacature adres. U voert dit vanaf nu in een apart tabblad in.   

 

3.1 Voorbereidingen 

Module Google Maps aanzetten  

Wanneer Google Maps voor u is aangezet, moet u bepalen waar u deze module op uw 

website wilt plaatsen. Het is verstandig om daarvoor een nieuwe pagina aan te maken.   

 Klik op   in de toolbar;  

 Klik in de sitemap op de pagina waar u Google Maps wilt toevoegen;  

 Selecteer ‘Search Google Maps’ in het dropdownmenu ‘Module’;  

 Klik op ‘Bewaren’.  

3.2 Module instellen  

Voor de module Google Maps zijn drie templates relevant. Er zijn twee templates voor de 

tekst;  

‘Vacature-Zoeken-Google Maps’ (zoekvenster) en ‘Vacature–Zoekresultaten-Google Maps’ 

(zoekresultaten). In het derde template kunt u bepalen hoeveel vacatures getoond worden, 

welke dat zijn, en welke informatie daarbij getoond wordt.  

Teksttemplates Google Maps aanpassen  

 Klik op   in de toolbar;  

 Selecteer het tabblad ‘Templates’;  

 Dubbelklik in het linker deelvenster op het template ‘Vacature – Zoeken – Google Maps’ of de 

template ‘Vacature-Zoekresultaten-Google Maps’;  

 Klik op   bij de tekst die u wilt aanpassen;  

 Pas de gegevens aan;  

 Klik op ‘Opslaan’;  

 Klik op ‘Opslaan’.  

Vacatureweergave instellen 

 Klik op   in de toolbar;  

 Selecteer het tabblad ‘Templates’;  

 Dubbelklik in het linker deelvenster op het template 

‘Vacature-Verkorte lijst’;  

 Klik op   achter ‘PhP Programmeur’;  
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 U komt in het venster ‘Instellingen vacatures’ terecht.  

 Selecteer de gewenste optie(s) en/of vul de velden in;  

 Klik op ‘Opslaan’.  

Instelwijzer ‘Instellingen vacatures’  

   

 

   

S E C T I E  B E S C H R I J V I N G  

Keyword opties  Hier kunt u instellen welke informatie weergegeven wordt bij 

een vacature (‘Locatie’, ‘Regio’ en/of ‘Bedrijf’).   

Let op: Deze instellingen gelden zowel voor Google Maps, als 

voor de vacature shortlist (indien aanwezig).  

Het gedrag van de 

lijst aanpassen  

Hier kunt u het soort en aantal vacatures in de vacature 

shortlist (indien aanwezig) instellen. Deze instellingen zijn 

niet van toepassing op  

Google Maps  

Het gedrag van de 

lijst bij  

Google Maps 

aanpassen  

Hier kunt u het soort (‘Willekeurige vacatures’ of ‘Meest 

recente vacatures) en aantal vacatures dat in de kaart wordt 

weergegeven instellen.  

Oorspronkelijke instellingen herstellen  

 Klik op   in de toolbar;  

 Selecteer het tabblad ‘Templates’;  

 Dubbelklik in het linker deelvenster op het template ‘Vacature-Verkorte lijst’;  

 Klik op   achter een vacaturetitel;  

 Klik op ‘Standaard’;  

 Klik op ‘Opslaan’.  
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Let op: U herstelt nu óók de oorspronkelijke instellingen voor de vacature shortlist.  

3.3 Beschikbare matchcriteria instellen  

U kunt voor het zoeken met Google Maps, instellen welke matchcriteria bezoekers mogen 

gebruiken of invullen. Zij kunnen alleen zoeken met matchcriteria die u hebt ingesteld.   

N.B. Uiteraard moet u de vacatures wel consequent labellen met deze criteria.  
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 Klik op   in de toolbar;  

 Selecteer het tabblad ‘Matching’;  

 Dubbelklik in het linker deelvenster op de criteriagroep die u beschikbaar wilt stellen;  

 

 

 

 

 Vink rechts ‘Vacatures GM’ aan;  

 Herhaal eventueel bovenstaande stappen voor andere criteriagroepen.  

3.4 Vacatures aanmaken en aanpassen  

Wanneer Google Maps voor u is aangezet, heeft u bij het aanmaken van een nieuwe vacature 

en extra tabblad in de basisgegevens.  

   

 

 

 

 

 

 

Hier kunt u de locatie van de 

vacature aangeven. Op basis 

van de informatie die u hier 

invoert, bepaalt Google Maps 

waar de zgn. aanwijsballon voor de vacature komt te staan. Wanneer u alleen een stad 

invoert, komt de aanwijsballon boven de stad te hangen en kan de bezoeker dus alleen zien 

in welke stad de vacature is.  

Wanneer u dus niet wilt dat de exacte locatie getoond wordt, kunt u ervoor kiezen minder 

informatie te geven. Afhankelijk van het aantal (soortgelijke) bedrijven in het aangegeven 

gebied, kunt u bijvoorbeeld kiezen voor het weergeven van: de complete postcode 

(straatniveau), de cijfers van de postcode (wijkniveau), of alleen de plaatsnaam.  

Vacature adres toevoegen  

 Open de betreffende vacature;  

 Klik op   achter ‘Job adress’ of selecteer het tabblad ‘GoogleMaps’ in de 

basisgegevens;  

 Selecteer het gewenste land in het dropdownmenu;  

 Vul het vacature adres in de velden in;  

Klik op ‘Opslaan’ in het rechter 


