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InGoedeBanen WordPress plugin
Informatiesheet
Bedankt voor je interesse in onze InGoedeBanen
vacature WordPress plugin. Met het downloaden
van dit whitepaper krijg je direct toegang tot
alle informatie over onze plugin.

- Volledig toepasbaar in eigen huisstijl en
uitstraling eigen website.
- Vacturen worden weggeschreven als
WordPress Custom Post Type (standaard).
- Volledige flexibiliteit in het opbouwen en

In dit whitepaper vind je de volgende informatie
terug:

configureren van zoekformulieren en filters.
- Werkt op desktop, smartphones, tablet en
andere mobile devices.

Features van de plugin
Prijs van de plugin + link om direct te bestellen

- Ondersteuning via telefoon, mail en specifieke
InGoedeBanen handleidingen sectie.

Voorbeeld documentatie

- Updates vanuit WordRess beheer omgeving.

Veelgestelde vragen

- Volledig geautomatiseerde koppeling; geen
extra werkzaamheden voor het inladen,

Mocht je naar aanleiding van dit whitepapier

wijzigen en verwijderen van vacatures op jouw

nog vragen hebben? Dan kun je altijd een e-mail

WordPress site.

sturen naar info@tussendoor.nl of bellen naar
058 -711 09 16.

Features van de plugin
De plugin beschikt over vele honderden features
welke onmogelijk allemaal te benoemen zijn in
dit document. Daarom vind je hieronder de meest
belangrijke features van de plugin.

- Ontwikkeld in volledige samenwerking met
InGoedeBanen.
- Realtime koppeling via XML. Geen vertraging
in het doorsturen van (wijzigingen in)
vacatures.
- Kwaliteit gewaardborgd door het gebruik van
meer dan 400 geautomatiseerde tests.
- Volledige focus op SEO / zoekmachine
vriendelijkheid.
- Beschik over alle data / vacatures in je eigen
database door het ophalen van data via XML.

- Uitgebreide handleiding, voorbeeld thema en
inbouwservice mogelijk.

direct bestellen!

tussendoor.nl

aantal manieren om dit op een prettige manier te

Prijs van de plugin

laten verlopen, waarbij alles op een centrale plek

De plugin is verkrijgbaar o.b.v. een maandelijks

aangepast kan worden. .

terugkerende licentie. op deze manier kunnen
we de werking van de plugin garanderen en deze
blijven voorzien van updates en nieuwe features.
Denk hierbij o.a. aan XML updates en updates
vanuit WordPress. De licentie wordt aangegaan
voor een periode van 12 maanden.

Prijs per maand
Plugin licentie

€ 60,-

Voorbeeld documentatie
Hieronder vind je een selectie uit de handleiding
van de InGoedeBanen.nl plugin. Let op: dit is een
willekeurige selectie uit onze handleiding. De
handleiding zelf telt 14 secties.
# Automatisch bijwerken
Voor sommige zoekvelden is het gewenst om
alle mogelijke waardes automatisch beschikbaar
te stellen. Door bij ‘Automatisch bijwerken’ het
zoekveld te koppelen aan een van de velden, zal
een nieuwe optie alfabetisch worden toegevoegd
voor alle huidige en toekomstige waardes van dat
veld.
Bij het opslaan van de instellingen worden direct
alle opties toegevoegd die momenteel beschikbaar
zijn, dus handmatig invoeren is dan niet nodig.
# Weergave van velden
Vaak zijn er specifieke eisen om bepaalde
velden op een bepaalde manier weer te geven,
soms afhankelijk van andere velden e.d. Om te
voorkomen dat deze logica overal door het thema
opnieuw geschreven wordt biedt de plugin een

# Voorbeeldcode
Onderstaande regels zijn willekeurige codes die je
kunt gebruiken in templates om vacature-details
op te roepen:
$vacature->plaats
Voor het oproepen van de plaats van de vacature

$vacature->functiegroep
Voor het oproepen van de vacature / functie

$vacature->omschrijving
Informatie / omschrijving van de vacature

$vacature->titel
Titel van de pagina en/of vacature
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none.php

# Templates

Wordt geinclude vanuit _archive.php_ als er geen
Het standaard thema is opgedeeld in een aantal

zoekresultaten zijn.

templates.
single.php
vacature/archive.php

Wordt door WordPress geladen wanneer een

vacature/search.php

enkele vacature wordt bekeken.

vacature/loop.php

Veelgestelde vragen

vacature/item.php
vacature/none.php
vacature/single.php
archive.php
Wordt

door

WordPress

geladen

op

de

archiefpagina van vacatures.
search.php
Bevat het zoekformulier op de archiefpagina.
loop.php
Bevat de resultaten op de archiefpagina.
item.php
Compacte weergave van een vacature, gebruikt
vanuit loop.php om resultaten te renderen.

“

Kan ik de plugin in ieder gewenst thema gebruiken?
- Ja! Dat kan. Omdat je beschikt over alle data
in je eigen WordPress database kun je de plugin
gebruiken in alle thema’s. Houd er wel rekening
mee dat je het thema aanpast aan de plugin en
niet de plugin aan het thema.
Wordt de plugin regelmatig geupdatet?
- Ja. De plugin wordt continu door-ontwikkeld
en voorzien van nieuwe features. Je ziet updates
direct terug in het beheer van je site zodat je
deze eenvoudig kunt doorvoeren.
Bieden jullie ondersteuning bij de installatie?
- We bieden uiteraard ondersteuning bij
de installtie van de plugin. We hebben de
meestgestelde vragen ook beschreven en
beantwoordt op Tussendoor.nl.

Vakspecialisten met snelle support en uitgebreide documentatie bij de plugin.
Bekijk al onze klantervaringen
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