Handleiding People Pages
Universiteit Twente / Versie augustus 2019
De meest actuele versie van deze handleiding is beschikbaar via:
•
•

NL: www.utwente.nl/nl/websites > People Pages > Handleidingen
EN: www.utwente.nl/en/websites > People Pages > Manuals

People Pages (people.utwente.nl; personen.utwente.nl voor de Nederlandse versie) is de opvolger van
de voormalige UT telefoongids. De voordelen van People Pages samengevat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zelf je gegevens beheren
Veel gegevens (publicaties, vakken, contactgegevens, nevenwerkzaamheden, foto's, etc.)
worden automatisch uit UT systemen getoond; daardoor hoef je minder te onderhouden
Veel mogelijkheden om zelf eigen informatie aan te vullen
Rechten zelf kunnen verstrekken aan secretariaat, etc.
Korte URL die blijft tijdens je dienstverband aan de UT (people.utwente.nl/a.achternaam)
Veel zoekopties voor betere vindbaarheid
Profiel is vindbaar op zoekwoorden als expertises of andere woorden die in je profiel
voorkomen
Professionele uitstraling
Makkelijk te integreren in afdelingssite in het UT websitesysteem
Tweetalig voor optimale vindbaarheid op het internet
Privacyinstellingen: zelf bepalen of je profiel in zoekmachines gevonden mag worden en
sommige inhoud kan verborgen worden voor websitegebruikers van buiten de UT (zoals foto of
mobiel telefoonnummer)

In deze handleiding wordt uitgelegd:
•
•

Hoe je zoekt op People Pages.
Hoe je je persoonlijke pagina kunt aanvullen en beheren.

In de toekomst zullen functionaliteiten verder worden uitgebreid.
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1. Introductie People Pages
Verbeterde vindbaarheid en bereikbaarheid
People Pages (people.utwente.nl) vervangt de UT telefoongids. Met People Pages vind je alle UT
medewerkers door te zoeken op voornaam, achternaam of telefoonnummer. Daarnaast is het ook
mogelijk om te zoeken op gebouw (locatie), afdeling of andere woorden die in het profiel voorkomen,
waardoor je collega’s eenvoudig vindt. Ook kun je collega’s (bijvoorbeeld het secretariaat) autoriseren
jouw profiel te beheren.
People Pages zal ertoe leiden dat UT medewerkers zowel intern als extern beter te vinden en te
bereiken zijn. Tevens is het mogelijk om jouw aanwezigheid (via het arbeidspatroon) te tonen op jouw
persoonlijke pagina. Daarnaast is de UT wettelijk verplicht om nevenwerkzaamheden van hoogleraren
(beter) inzichtelijk te maken. De nevenwerkzaamheden van hoogleraren worden dan ook op People
Pages gepubliceerd.
De UT hecht er waarde aan dat met name wetenschappelijk personeel voor de buitenwereld goed
vindbaar is voor bijvoorbeeld de pers. Je kunt teksten zowel in het Engels als Nederlands invoeren op
People Pages, waardoor je binnen en buiten de UT (via zoekmachines) beter vindbaar wordt.
Persoonlijke medewerkerspagina (people.utwente.nl/voorletters.achternaam)
Met People Pages heb je een persoonlijke pagina waarop je relevante informatie over jezelf kunt
toevoegen en bijhouden. Zo staan jouw contactgegevens vermeld en er wordt informatie gebundeld uit
meerdere systemen die centraal op People Pages worden getoond. Jouw profielpagina heeft
bijvoorbeeld een vaste URL, waardoor je eenvoudig een link kunt aanmaken die verwijst naar jouw
profiel.
Privacy
De UT hecht waarde aan de privacy van haar medewerkers. Daarom kun je bij verschillende onderdelen
van People Pages aangeven voor wie deze informatie zichtbaar moet zijn en of de informatie via
publieke zoekmachines gevonden kan worden. In deze handleiding staat beschreven welke
privacyinstellingen je kunt aanpassen.
Smoelenboek in WebHare (websites)
Tot slot kunnen beheerders van WebHarepagina’s de informatie uit People Pages in hun
afdelingswebsite inlezen, om makkelijk smoelenboeken te genereren die weinig onderhoud nodig
hebben.
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2. Zoeken op People Pages

Ga naar personen.utwente.nl (NL) of people.utwente.nl (EN) en vul het bovenstaande ‘Search’ veld een
zoekterm in. Zoek bijvoorbeeld op:
•
•
•
•

Naam
Afdeling
Gebouw
Andere woorden die mogelijk in het profiel van iemand voorkomen, zoals ‘WebHare’ om de
beheerders van het systeem WebHare te vinden.

Na het invoeren van enkele letters worden de zoekresultaten direct getoond onder het zoekveld, zoals
hieronder is weergegeven.

Filter gebruiken
Je kunt de zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van drie filters:
•
•
•

Wetenschappers → Toont uitsluitend wetenschappelijk personeel.
Ondersteunend (personeel) → Toont uitsluitend ondersteunend personeel.
Hoogleraren → Toont uitsluitend hoogleraren.
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De resultatenlijst toont alleen beperkte gegevens. Als je een persoon aanklikt zijn er meer details
zichtbaar.

Verschil interne en externe gegevens
Bij sommige velden in People Pages kun je aangeven dat je informatie alleen intern zichtbaar mag zijn,
maar extern niet. Intern betekent:
•
•
•

Op de campus (op het netwerk van de UT)
Thuis met een VPN verbinding
Ingelogd met je s- of m-nummer

Mocht je buiten de UT zitten en willen inloggen om de interne informatie te kunnen raadplegen, gebruik
dan het inlogicoon in de rechter bovenhoek. Deze inlog is beschikbaar voor studenten en medewerkers:

Verschil tussen normale medewerkers en gast-accounts
Gast-accounts zijn in de zoekresultaten herkenbaar door een kleine ‘g’ op de avatar/foto.
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3. Profiel beheren
Om je profiel te beheren open je het menu (in de gele cirkel) en klik je op ‘My profile’. Als je nog niet
ingelogd bent kun je met je m-nummer inloggen. De ‘achterkant’ van het systeem (na het inloggen) is
alleen maar beschikbaar in het Engels. Als je al ingelogd bent met je browser dan wordt direct al het
uitgebreide menu getoond:

Belangrijk daarbij is onderscheid tussen ‘My Profile’ en ‘Other Profiles’.

Andere profielen
Als je door andere medewerkers geautoriseerd bent om hun profiel bij te houden, alleen dan krijg je de
optie ‘Andere profielen’ te zien. Als je daar op klikt kom je op een lijst van alle medewerkers waarvoor
je gemachtigd bent het profiel aan te passen.
•
•

Zoek op een naam uit de lijst door te klikken op het icoontje achter ‘Name’ en dan te filteren
(contains, achternaam (!) intoetsen).
Pas de lijstvolgorde aan door op de kolom te klikken, bijv. ‘Name’ of ‘Date modified’(AZ → ZA).
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De medewerkers hebben allemaal een kleurcode in het overzicht voor hun foto.
•
•
•

Groen: profiel UT medewerker.
Rood: geblokkeerd profiel.
Blauw: aanstelling beëindigd (niet meer via people.utwente.nl te vinden, maar profiel blijft voor
een overgangsperiode nog online; OBP 1 maand, WP 12 maanden).

Klik op de knop ‘Edit’ achter een naam om het betreffende profiel te wijzigen. Alle verdere stappen
komen overeen met het wijzigen van je eigen profiel zoals hieronder toegelicht.

Mijn profiel/profiel wijzigen
‘My Profile’ is het beheergedeelte van je profiel. Met de navigatie zoals hieronder is weergegeven kan je
per pagina van je profiel de instellingen aanpassen. Je kunt de eerste zes pagina’s (tabjes) ‘About me’ tot
en met ‘Contact’ beheren. Daarnaast kun je privacyinstellingen wijzigen en medewerkers autoriseren
om jouw profiel te beheren bij het zevende tabje ‘Authorization’.

Opslaan van wijzigingen
Gebruik de knop ‘save’ om je wijzigingen op te slaan. Als je op ‘Save’ klikt worden alle gemaakte
wijzigingen opgeslagen, niet alleen van het specifieke onderdeel waar de SAVE-knop onder zit. Als je de
pagina wilt sluiten zonder je wijzigingen op te slaan, dan zal het systeem voor de zekerheid vragen of je
je gegevens alsnog wilt opslaan.
Gemaakte aanpassingen bekijken?
Als je een aantal aanpassingen gemaakt hebt kun je kijken hoe dat op het profiel eruitziet door
onderaan de pagina te klikken op de knop ‘show profile’. Je opent dan direct het profiel op
people.utwente.nl. Dit zal altijd de Engelse versie zijn. Indien je de Nederlandse versie wil bekijken, klik
dan links in het menu (drie strepen links boven) op ‘NL’.

In de volgende twee hoofdstukken worden de profielen nader toegelicht:
•
•

Hoofdstuk 4: Standaardversie van het profiel (zonder eigen aanpassingen)
Hoofdstuk 5: Aangevulde versie van het profiel (met eigen aanpassingen)

4. Standaardversie van het profiel (zonder eigen aanpassingen)
Hieronder worden de onderdelen van de standaard profielpagina samengevat. Een profielpagina wordt
automatisch aangemaakt als een medewerker in dienst komt. Het afsluiten van de pagina bij
uitdiensttreding is gekoppeld aan de afsluiting van het e-mailadres.
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Zichtbaarheid profiel in zoekmachines
Pagina’s in People Pages zijn standaard via zoekmachines als Google te vinden. Mocht je dat niet willen,
dan kun je de vindbaarheid in zoekmachines zelf uitzetten onder het tabje authorisatie.

Contact
Standaard bevat de pagina voor iedereen het tabblad Contact. Deze toont:
•
•
•
•
•
•

Naam
Functie volgens UT-functieprofiel (UFO)
Skype telefoonnummer en indien in het systeem bekend een tweede nummer (zelf aanpasbaar);
E-mailadres
Post- en bezoekadres UT
Faculteit/afdeling incl. link naar de website van deze afdeling

About me, research, education
Voor medewerkers die een profiel in het Research Information System PURE (research.utwente.nl)
hebben, worden de de tabjes ‘About me’ en ‘research’ automatich weergegeven. Medewerkers die
volgens Osiris vakken geven krijgen het tabje ‘Education’ op hun profiel:
-

About me
o Expertises (uit het UT research informatiesysteem PURE)
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o

-

-

Organisaties (afdelingen) waarbij de medewerker volgens het HR-systeem van de UT in
dienst is, inclusief de link naar de afdelingswebsite
o Nevenwerkzaamheden zoals geregistreerd in de UT-webapplicatie voor
nevenwerkzaamheden (alleen op pagina’s van hoogleraren getoond)
Research
o Lijst van recente publicaties (uit PURE)
o Link naar volledige PURE-profiel (research.utwente.nl)
Education
o Osiris-vakken van het actuele collegejaar (indien persoon lecturer, examinator of tutor
van het vak is). Vakken met concept-status worden niet getoond.

Voorbeelden:

5. Aangevulde versie van het profiel (met eigen aanpassingen)
Je kunt de pagina’s uitbreiden tot een vollediger profiel. Hieronder wordt per onderdeel toegelicht wat
je zelf kunt aanvullen.

Bovenbalk (met foto)
Op de bovenbalk staat je naam inclusief titel (MSc, etc.) indien ingevoerd in het HR systeem. Op de
achtergrond wordt het gebouw getoond waar jij werkt.
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Zelf in te stellen velden:
•

•

Pasfoto activeren (van je medewerkerskaart) of een eigen foto uploaden; zichtbaarheid van de
foto aanpassen (studenten/medewerkers of ook extern)
Let op: veel afdelingssites genereren smoelenboeken op basis van de informatie in de People
Pages. Als je foto hier niet zichtbaar is, dan zal die in automatisch gegenereerde
smoelenboeken ook niet getoond worden.
Functietitel invullen, bijv. ‘Secretary Prof. Jan Smit’ of ‘HR-assistent faculteit TNW’

Alle informatie die in de bovenbalk gepresenteerd wordt vind je in ‘my profile’ onder het eerste tabje
About Me:

Tabje ABOUT ME
Dit tabje bevat de volgende velden:
•
•

•

Bio tekst: zelf in te vullen in twee talen, ca. 100-200 woorden (opleidingen, carrière,
achtergrond, etc.). Het NL tekstveld mag geen Engelse tekst bevatten of andersom.
Expertises: zie instructietekst in het systeem zelf; aan te passen door in te loggen in het research
informatiesysteem PURE. Mochten de getoonde expertises niet overeenkomen met de
fingerprints uit PURE dan is er de mogelijkheid om het tonen van expertise uit te zetten. Je kunt
de vrije tekstvelden gebruiken om handmatig deze informatie toe te voegen (indien gewenst).
Organisaties: zie instructies over tabje contact. Het wordt daar ingevoerd en zowel onder About
Me als bij Contact getoond.
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•

Nevenwerkzaamheden: ingeladen uit de UT webapplicatie ‘Nevenwerkzaamheden’ (mits
gevuld/geaccordeerd); alleen getoond op profielen van hoogleraren

Tabje RESEARCH (ONDERZOEK)
Dit tabje bevat de velden:
•
•
•

Introtekst: zelf in te vullen (optioneel in twee talen) tekst over je onderzoek; NL tekstveld mag
geen Engelse tekst bevatten of andersom.
Publicaties: automatisch ingeladen vanuit research.utwente.nl voor wetenschappelijk personeel.
Alleen aantallen en jaartallen zijn zelf in te stellen.
Overige publicaties: zelf in te vullen als je hier extra informatie wil tonen
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•
•

Link naar onderzoekersprofiel op research.utwente.nl: wordt automatisch gegenereerd voor
wetenschappelijk personeel
Google Scholar link: zelf in te vullen indien je een profiel op Google Scholar hebt.
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Tabje EDUCATION/ONDERWIJS
Dit tabje bevat de volgende velden:
•
•

•

Introduction: een algemene tekst over het onderwijs dat jij of je afdeling verzorgt
Affliated study programmes: selecteer een opleiding om de link naar de wervingssite voor
nieuwe studenten op het profiel te tonen, onderverdeeld in bachelor, master en other. De
volgende opleidingen kunnen gekozen worden:
o UT bacheloropleidingen
o UT masteropleidingen
o Overige opleidingen als ITC courses, TGS, etc. (om een UT opleiding/course toe te
voegen stuur je een mailtje naar onlinemedia@utwente.nl)
Courses: Osiris-vakken van het actuele collegejaar worden automatisch ingeladen (indien je
lecturer, examinator of tutor van het vak bent) en het vak in de categorie ‘course’ in Osiris actief
is. Vakken blijvens soms een jaar extra actief in Osiris, als studenten het nog moeten afronden.
Conceptversies van vakken worden niet getoond (pas als het akkoord is in Osiris).
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Tabje PROJECTS/PROJECTEN
Dit tabje bevat de volgende velden:
•
•

Introductie: om aan te geven wat voor projecten je doet en wellicht ook welke partners je zoekt
uit het bedrijfsleven of de academische wereld
Projecten: hier kun je projecten invoeren met
o Titel (verplicht veld!) en subtitel
o Korte introductie per project
o Link naar projectwebsite
o Kleine foto
o Aangeven of een project in de lijst van de huidige projecten of afgeronde projecten
hoort te worden getoond; afgeronde projecten bevatten geen introductietekst
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Tabje MEDIA
In dit tabje kun je de volgende velden invullen:
•

•
•

Introductie: hier kun je vertellen waarvoor de media je kan benaderen en op welk gebied je
specialist bent. Hier kun je dat in een voor algemeen publiek toegankelijkere taal aangeven
(geen onderzoekstaal), met termen die in de samenleving bekend zijn.
In the press: een lijst van artikelen waar je in de media bent verschenen
News on utwente.nl: een lijst van artikelen die binnen de UT over je zijn geschreven

Tip: gebruik voor linkjes naar actuele berichten het volgende formaat, gesorteerd op datum:
•

New approaches needed for protecting vulnerable ICT infrastructure (11 Nov 2014)

People Pages – Handleiding

15

Tabje CONTACT
De tab ‘contact’ biedt de mogelijkheid om je contactinformatie aan te vullen of aan te passen.
Telefoonnummers instellen
In principe heeft elke medewerker een Skype-nummer, een viercijferig UT-nummer. Standaard wordt
het Skype-nummer op het profiel getoond. Je kan je Skype-nummer niet wijzigen, omdat het bij je
aanstelling hoort. Je kunt wel maximaal vier extra telefoonnummers toevoegen en de zichtbaarheid
daarvan instellen (intern/extern).

WORK: Je kunt ervoor kiezen je Skype-nummer te verbergen (kies Nobody), maar dan ben je verplicht
een ander nummer extern (‘kies Everybody’) op te geven. Dit kan het nummer van het secretariaat zijn.
De privacyinstellingen van de zelf toegevoegde nummers kies je zelf:
•
•

UT Staff & Students: Het telefoonnummer is alleen intern op de UT zichtbaar voor medewerkers
en studenten.
Everybody: Het telefoonnummer is zichtbaar voor iedereen binnen en buiten de UT.

E-mailadres en website wijzigen
Je UT e-mailadres wordt altijd op je pagina getoond. Daarnaast heb je volgende opties:
•
•

Additional e-mail address: Voeg zelf een tweede e-mailadres toe.
Website: Voeg de URL van een persoonlijke website toe.
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Getoonde bezoekadres
Je werkadres wordt altijd op je profiel getoond, samen met een link naar Google Maps, waar die locatie
voor navigatiedoeleinden ingevuld is. Is je gebouw/kamernummer niet correct? Dan kun je dit zelf via de
link in de toelichting aanpassen:

Werkdagen instellen
Je werkdagen worden standaard niet getoond. Je dient deze zelf te activeren als je ze op je pagina wilt
tonen.
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De werkdagen worden opgehaald uit de webapplicatie ‘arbeidspatroon’. Wil je je werkdagen wijzigen,
dan kun je dat in die applicatie doen.
Voor de People Pages kun je kiezen of je arbeidspatroon zichtbaar is. Je hebt de keuze uit:
•
•
•

Nobody: Jouw werkdagen worden niet getoond.
UT Staff & Students: Jouw werkdagen zijn alleen intern op de UT zichtbaar voor medewerkers en
studenten.
Everybody: Jouw werkdagen zijn zichtbaar voor iedereen binnen en buiten de UT.

Verder zijn er velden aanwezig om commentaar toe te kunnen voegen. Denk aan: ‘Ik werk op vrijdagen
thuis’ of ‘Ik ben elke dag tot 15 uur op kantoor’.
Wijzig organisaties (& afdelingen) waaraan je verbonden bent
De UT afdeling waar je aan verbonden bent wordt automatisch getoond op basis van de gegevens in de
HR administratie. Dit staat in het veld ‘Employment (HR)’.

In het tweede veld onder ‘other organizations’ kun je andere organisaties waaraan je verbonden bent
toevoegen. Hierbij heb je de keuze uit:’
•
•

Afdelingen van de UT: typ hiervoor de afkorting van de afdeling in en selecteer hem uit de lijst,
bijvoorbeeld EWI-HMI.
Organisaties en samenwerkingsverbanden die niet onder de UT vallen: de beheerders van de
People Pages kunnen niet-UT organisaties toevoegen. Lever hiervoor naam en website van de
organisatie bij de beheerders (onlinemedia-mc@utwente.nl) aan. Voorbeelden: 4TU.Federatie,
LEO Center voor Service Robotics, NanoLabNL, etc.

Overige contactinformatie
Hier kun je aanvullende contactinformatie invoeren. Bijvoorbeeld als je deels werkt voor de UT op een
andere locatie of een werkplek hebt bij een bedrijf waar je mee samenwerkt. Als je het tekstveld
aanklikt verschijnen knoppen om je tekst op te maken (vet, schuin, opsommingstekens, etc.)
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Social media
Je kunt je eigen Social Media-kanalen tonen, maar ook pagina’s, groepen of profielen van projecten
waar je aan werkt:

De meest gebruikte drie kanalen staan bovenaan. Daaronder kun je nog extra kanalen toevoegen. Tip:
Wil je een kanaal gebruiken dat niet in de lijst staat, zoals Wikipedia? Typ dan zelf de naam in het veld.
Als icoon wordt dan een theekopje getoond op de website.
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Voorbeeld ingevulde contactpagina op basis van de hierboven toegelichte opties:
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Tabje authorization (privacyinstellingen)
Bij het onderdeel autorisaties kun je een aantal privacyinstellingen wijzigen.
Profiel wel/niet in zoekmachines tonen
Standaard staat de zichtbaarheid van UT medewerkers op ‘Public Search Engines’, wat betekent dat elk
profiel standaard via zoekmachines te vinden is. Dit is voor de vindbaarheid van de UT wetenschappers
van groot belang.

Je kunt deze instellen wijzigen. De drie beschikbare niveaus zijn:
•

•

•

UT Staff & Students: Je bent zowel binnen als buiten de UT te vinden via
people.utwente.nl/personen.utwente.nl. De basisinformatie (naam, e-mail, werkadres, etc.) is
buiten de UT in te zien, maar alle door jou zelf toegevoegde informatie is uitsluitend binnen de
UT te zien voor studenten en medewerkers.
Everybody: Je bent te vinden via people.utwente.nl/personen.utwente.nl en alle
contactgegevens/informatie is ook buiten de UT in te zien. Je profiel wordt echter niet in
zoekmachines als Google gevonden.
Public Search Engine: Jouw profiel is zowel intern als extern vindbaar via het UT- telefoonboek
en ook via zoekmachines op internet (bijvoorbeeld Google).

Samenvatting van alle privacyinstellingen (van de eerdere twee tabs)
Alle velden van de eerdere twee tabs (about me, contact) die met privacy te maken hebben worden hier
in een overzicht samengevat, zodat je een goed beeld hebt welke beperking je ingesteld hebt.
Betekenis van de opties:
•
•
•

Nobody: Dit onderdeel is voor niemand zichtbaar.
UT Staff & Students: Dit onderdeel is alleen intern op de UT zichtbaar voor medewerkers en
studenten.
Everybody: Dit onderdeel is voor iedereen binnen en buiten de UT zichtbaar.
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Autorisatie voor collega’s
Bij het onderdeel autorisaties kun je één of meerdere medewerkers van de UT autoriseren om jouw
profiel te beheren. Maak hier bijvoorbeeld gebruik van als je wil dat je (afdelings)secretaresse je profiel
beheert. Je kunt iemand autoriseren door de naam in te voeren en de betreffende medeweker te
selecteren.

Sla je wijzigingen regelmatig op door op ‘Save’ te klikken.
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6. Gegevens uit People Pages in andere websites integreren
Er zijn verschillende mogelijkheden om gegevens in te laden in andere websites:

Websites in het UT Content Management Systeem WebHare
WebHare websites die de standaard template van de UT gebruiken kunnen binnen de website een
folder van het type ‘People’ aanmaken en hiermee een smoelenboek genereren dat de informatie uit
People Pages ophaalt. Voor details en instructie zie www.utwente.nl/nl/websites > People Pages >
Smoelenboek WebHare.
De smoelenboeken in WebHare hebben drie verschillende opmaakmogelijkheden:

Overige websites: API
Voor het uitlezen en tonen van informatie in andere systemen is een API beschikbaar. Zie
people.utwente.nl > menu links > about > release notes voor de URL en documentatie. Als je ‘About’
links in het menu niet ziet, klik dan eerst in het menu links op ‘MyProfile’ om in te loggen.
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