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Voorwoord

Wij heten u van harte welkom als nieuwe ZooEasy Online gebruiker! Het werken
met een nieuwe applicatie vraagt in eerste instantie altijd iets extra´s van de
gebruikers. Zij zullen zich bekend moeten maken met een nieuw ICT systeem en
een daarbij horende werkwijze. Wij hopen dan ook dat u met veel plezier met
ZooEasy Online zult gaan werken. De ZooEasy Online handleidingen helpen u bij
de eerste stappen in ZooEasy Online en daarnaast beschrijven deze uitgebreid de
mogelijkheden van de applicatie.

Het handboek bestaat uit meerdere delen en is opgedeeld per menuonderdeel. In
dit eerste deel wordt algemene informatie beschreven die belangrijk is om
bekend te raken met de applicatie. Ook geeft dit hoofdstuk uitleg over het
beantwoorden van vragen en verzamelen van gebruikerswensen. Het boekdeel
Beheer van de administratie geeft een stap voor stap uitleg over het inrichten
van de database, het instellen van rollen en beheren van accounts, en het
toezicht houden op het vullen van de database. Tot slot kunt u per
menuonderdeel de dagelijkse praktijk raadplegen voor informatie over de
dagelijks voorkomende zaken.

Wij wensen u veel plezier met ZooEasy Online!

Team ZooEasy
Juni 2012
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1. Algemene zaken
In dit eerste hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de algemene zaken die
betrekking hebben op het gebruik en beheer van ZooEasy Online. Allereerst
komen uw beheerderstaken aan bod. Dit wordt gevolgd door een uitleg over het
inloggen, uitloggen, autorisatie en rollen binnen de administratie en het maken
van backups. Ook wordt in deze handleiding de ondersteuning besproken en het
importeren van bestaande databases.

Deze handleiding is geschreven in algemene termen en benoemt daarom geen
specifieke diersoorten of diersoortspecifieke termen.

Daarnaast worden alle mogelijke modules en menuonderdelen benoemd en
beschreven. Dit betreft wellicht ook onderdelen die niet in uw administratie
aanwezig zijn.

1.1. Beheerderstaken
Als beheerder zult u verantwoordelijk zijn voor een reeks verschillende taken.
Wanneer ZooEasy Online als oningerichte database is aangekocht, zult u
allereerst de administratie moeten inrichten. Hiervoor moeten de basistabellen
voorzien worden van inhoud en moeten gebruikers worden aangemaakt. De
exacte procedure voor het inrichten van de database wordt in het handboek
Beheer nader toegelicht.

Wanneer de administratie ingericht is en gebruikers zijn aangemaakt, dient u
doorlopend de basistabellen te beheren. Ook zult u vragen van gebruikers
beantwoorden rondom het invoeren en beheren van gegevens. Dit kunnen
bijvoorbeeld vragen zijn over de geboortedata van een dier, maar ook over de
berekening van het inteeltpercentage evenals vragen over het gebruik van de
database. Als beheerder bent u als het ware de spil tussen de gebruikers en de
ZooEasy Online Helpdesk (Zie ook de paragraaf Ondersteuning) betreffende
ondersteuning. Tot slot inventariseert u als beheerder de wensen van gebruikers
die gedurende het gebruik van ZooEasy Online ontstaan.

Alle genoemde taken worden uitvoerig toegelicht in de verschillende
handboeken.

1.2. Inloggen
U kunt inloggen in de database via het inlogscherm op de pagina
http://www.zooeasyonline.com

De allereerste keer dat dit scherm getoond wordt, zal dit weergegeven worden in
de taal van uw Internet browser. U kunt uw taalvoorkeur kenbaar maken door
rechtsboven in het scherm op de taal van uw voorkeur te klikken. De keuze
wordt vervolgens onthouden door middel van een cookie, zodat dit scherm bij
een volgend bezoek direct in de juiste taal wordt weergegeven. Hiervoor moeten
cookies wel toegestaan worden voor taalkeuze en checkboxes.

Ook tijdens het gebruik van ZooEasy Online worden cookies gebruikt. Het is
daarom belangrijk dat het gebruik van cookies wordt toegestaan. Er zijn
meerdere manieren om dit in te stellen. Onderstaand wordt hiervoor de
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procedure uitgelegd. Let hierbij wel op bij het navigeren naar andere websites
dat cookies nog steeds worden toegestaan.

Er bestaat ook een mogelijkheid om cookies slechts tijdelijk of alleen voor
bepaalde websites toe te staan. Om deze instellingen toe te passen wordt
aangeraden de instructies van uw browser te raadplegen.

Afhankelijk van uw Internet browser is de procedure voor het altijd toestaan van
cookies als volgt:

Microsoft Internet Explorer 7.0+
1. Klik op Extra in de menubalk en vervolgens op Internetopties.
2. Klik op het tabblad Privacy.
3. Bij Instellingen schuift u de indicator omlaag tot Normaal.
4. Klik tot slot op OK.

Mozilla Firefox (versie 1.0 of hoger)
1. Klik op het menu Extra.
2. Selecteer vervolgens Opties.
3. Klik op het pictogram Privacy aan de linkerkant.
4. Vink het selectievakje Cookies inschakelen aan.
5. Klik tot slot op OK.

Netscape 7.1/Mozilla 5.0
1. Selecteer Preferences (Voorkeuren) in het menu Edit (Bewerken).
2. Klik vervolgens op de pijl naast Privacy & Security (Privacy & Beveiliging)

om het volledige venster weer te geven.
3. Selecteer Cookies onder Privacy & Security (Privacy & Beveiliging).
4. Selecteer Enable all cookies (Alle cookies inschakelen).
5. Klik tot slot op OK.

Netscape Communicator 4.x
1. Selecteer Voorkeuren in het menu Bewerken.
2. Navigeer naar het gedeelte Cookies in de categorie Geavanceerd.
3. Om cookies toe te staan selecteer Alle cookies accepteren of Cookies

inschakelen.
4. Klik tot slot op OK.

Uw keuze wordt nu onthouden voor een volgende sessie.

Het inloggen zelf vindt plaats in drie stappen. Allereerst vult u uw E-mailadres en
wachtwoord in bij de daarvoor bestemde velden op het inlogscherm. Vervolgens
dient u de ZooEasy Gebruiksvoorwaarden te accepteren door een vinkje te
plaatsen bij Ik accepteer de Gebruiksvoorwaarden*. Door op de
Gebruiksvoorwaarden link te klikken worden de voorwaarden in een nieuw
scherm getoond en kunt u deze raadplegen. Het is ook mogelijk om in dit scherm
de gebruiksvoorwaarden te accepteren, waardoor er automatisch een vinkje
verschijnt bij Ik accepteer de Gebruiksvoorwaarden op het inlogscherm.
Vervolgens klikt u op de knop Inloggen in ZooEasy Online.
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Wanneer u in ZooEasy Online ingelogd wordt, controleert het programma of u de
gebruiksvoorwaarden van ZooEasy Online al eerder heeft geaccepteerd. Deze
hoeft u namelijk slechts eenmalig te accepteren. Als u dat gedaan heeft worden
alle voor de gebruiker beschikbare administraties getoond. Één E-mailadres kan
namelijk gekoppeld zijn aan meerdere administraties. Via het afrolmenu kan een
keuze gemaakt worden voor een bepaalde administratie uit de lijst met
beschikbare administraties. Vervolgens klikt u op Inloggen in administratie.

Er wordt weer gecontroleerd of u de gebruiksvoorwaarden van ZooEasy Online
heeft geaccepteerd. Pas als deze geaccepteerd zijn zal toegang verleend worden
tot de geselecteerde administratie.

Voordat werkelijk toegang tot de administratie verleend wordt, wordt tevens
gecontroleerd of de administratie niet wegens onderhoud tijdelijk onbeschikbaar
is. Een beheerder kan de toegang tot de administratie namelijk tijdelijk voor alle
gebruikers, met uitzondering van zichzelf, blokkeren om bijvoorbeeld groot
onderhoud uit te voeren. Zie ook de paragraaf Instellingen – Algemeen in het
Beheer handboek.

Indien u uw wachtwoord bent vergeten, kan een nieuw wachtwoord aangemaakt
worden. Hiervoor klikt u op de link Wachtwoord vergeten? Vervolgens wordt een
E-mail met link naar het door u ingevulde E-mailadres verstuurd. Om misbruik te
verkomen moet eerst op de link in deze E-mail geklikt worden om een nieuw
wachtwoord te genereren. Nadat op deze link is geklikt, wordt het nieuwe
wachtwoord aangemaakt en verstuurd naar het door u opgegeven E-mailadres.
Vervolgens kunt u met dit nieuwe wachtwoord inloggen.

Daarnaast is het ook mogelijk om uw E-mailadres en/of wachtwoord te laten
onthouden bij het inloggen, door een vinkje te plaatsen voor Onthoud E-mail en
Onthoud wachtwoord respectievelijk. Bij een volgende inlogpoging zijn het E-
mail- en wachtwoordveld vervolgens al ingevuld en hoeft u deze niet opnieuw toe
te voegen.
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1.3. Uitloggen
U kunt uitloggen uit ZooEasy Online door rechts bovenin het scherm op de link
Uitloggen te klikken. Vervolgens keert u terug naar het inlogscherm.

1.4. Hoofdmenu onderdelen
ZooEasy Online is modulair opgebouwd. Naast de basismodules kunnen
verschillende extra modules worden aangeschaft. In het menuonderdeel Beheer,
op het tabblad Modules, is te zien welke modules een administratie heeft
aangeschaft.

Doorgaans bestaat ZooEasy Online uit de
hoofdmenuonderdelen Dieren, Combinaties, Contacten,
Uitslagen, Verslagen, Beheer en Mijn Account. Het is echter
mogelijk dat niet al deze onderdelen zichtbaar zijn. Dit is
afhankelijk uw rol als gebruiker, meer informatie hierover
vindt u terug in de paragraaf Autorisatie en rollen.

In het menuonderdeel Dieren kunnen de gegevens van een
individueel dier geregistreerd worden. Het menuonderdeel
Combinaties bevat detailgegevens over de combinaties,
zoals nakomelingen uit een combinatie en de paardatum. Bij
het Contacten menuonderdeel kunnen contacten in
verschillende contact categorieën geregistreerd worden. In
het menuonderdeel Uitslagen kunnen diverse show- en

tentoonstellingsresultaten worden ingevoerd. Met het menuonderdeel Verslagen
kunnen uiteenlopende rapportages worden aangemaakt. Het menuonderdeel
Beheer is alleen beschikbaar voor beheerders en bevat de nodige opties
waarmee de administratie kan worden ingericht en verschillende accounts
kunnen worden aangemaakt. Ook wordt hier een overzicht gegeven van de
modules die beschikbaar zijn in de administratie en kunnen hier bepaalde
administratieinstellingen bepaald worden. In het Beheermenu bestaat tevens de
mogelijkheid om diverse gegevens in de database te importeren. Via Mijn
account kunnen gebruikers zien met welk account ze inloggen en kunnen
gebruikers via een doorklikknop eigen contactgegevens inzien. Tevens kunnen
hier enkele persoonlijke instellingen worden toegepast of gewijzigd worden.

1.5. Autorisatie en rollen
Binnen de administratie bestaat standaard één rol met bijbehorende autorisaties.
Bij aankoop van een compleet ingerichte administratie kunnen in overleg extra
rollen door ZooEasy worden aangemaakt.

Wanneer de administratie nog niet is ingericht, moeten de overige rollen nog
door u als beheerder worden ingesteld. U zult in eerste instantie de rolverdeling
binnen de administratie moeten bepalen. Deze rolverdeling is afhankelijk van de
gebruikersgroepen die er zijn. Allereerst worden deze gebruikersgroepen
bepaald. Dit kunnen bijvoorbeeld commissieleden, bestuursleden of gewone
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leden zijn. Vervolgens wordt een bepaalde rol aan iedere gebruikersgroep
toegewezen.

ZooEasy Online wordt standaard met de drie onderstaande accounttypes
geleverd. Deze rollen zijn gekoppeld aan een bepaald soort account met
bepaalde rechten binnen de administratie, zoals hieronder is toegelicht.

Rol van Beheerder: Deze rol is gekoppeld aan een managementaccount. Aan
deze rol kunnen alle rechten worden toegekend. Er bestaat dan toegang tot alle
menuonderdelen en het recht om alle gegevens te wijzigen, te verwijderen en/of
toe te voegen.

Rol van Fokker: Deze rol is gekoppeld aan een fokkersaccount met beperkte
mutatierechten met betrekking tot de eigen dieren, combinaties of uitslagen van
de gebruiker. Een beheerder met bovengenoemde rol kan de rechten van een
fokkersaccount verder beperken indien gewenst.

Rol van Lezer: Deze rol is gekoppeld aan een leesaccount zonder mutatierechten.
Een gebruiker die gekoppeld is aan de rol van beheerder, kan ook tot in detail
rechten beperken of toekennen van de lezerrol.
De volgende instellingen moeten dus bepaald worden per gebruikersgroep en
worden geimplementeerd door een bepaalde rol voor de gebruikersgroep te
selecteren:

Leesrecht versus mutatierecht
Bij leesrechten (leesaccounts) kunnen gebruikers alleen gegevens inzien en niet
toevoegen, wijzigen of verwijderen. Bij mutatierechten (fokkersaccounts en
managementaccounts) kunnen gebruikers (alleen eigen) gegevens inzien,
toevoegen, wijzigen en verwijderen.

Eigen data van gebruiker
Voor rollen die gekoppeld worden aan het Fokker accounttype kan worden
ingesteld welke handelingen gebruikers met hun eigen data kunnen uitvoeren.
Zo is het mogelijk dat gebruikers eigen data alleen kunnen wijzigen en/of kunnen
verwijderen.

Na het bepalen van de rollen voor de verschillende gebruikersgroepen dient u als
beheerder binnen een rol in te stellen welke menuonderdelen, links, tabbladen,
velden en iconen er aan gebruikers met die rol worden getoond. De beheerder
geeft dus per menuonderdeel aan of dit menuonderdeel getoond mag worden en
welke tabbladen er vervolgens getoond mogen worden, welke subtabbladen er
op deze tabbladen getoond mogen worden en tevens welke velden en links er op
de tabbladen getoond mogen worden. Als een gebruiker niet geautoriseerd is om
bepaalde velden in te zien, worden deze als blanco regels op het scherm
getoond.

Uitzondering hierop vormen de velden op de tabbladen van de Extra velden.
Deze tabbladen tonen geen lege regels, aangezien alle regels op deze tabbladen
omhoog schuiven om lege regels te voorkomen.

Naast het al dan niet tonen van de velden kan de beheerder ook aangeven welke
velden er gemuteerd mogen worden, indien toegestaan binnen de rol
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(fokkersaccount of managementaccount) en welke velden alleen inzichtelijk zijn
voor de gebruikers. Bepaalde velden zijn toonvelden en kunnen derhalve
gemuteerd worden.

In de paragraaf Basistabellen – Rollen in het Beheer handboek wordt de
procedure voor het instellen van de rollen stap voor stap toegelicht.

1.6. Back-up
Back-ups worden dagelijks door ZooEasy gemaakt. Het is daarom niet nodig om
zelf back-ups van de database te maken. U kunt als beheerder echter ook zelf
een back-up maken van alleen uw administratie. Deze procedure wordt in het
boekdeel Beheer toegelicht.

1.7. Ondersteuning
Onderdeel van het ZooEasy Online onderhoudscontract is het recht op
helpdeskondersteuning. In de ondersteuning wordt onderscheid gemaakt tussen
ondersteuning voor beheerders en ondersteuning voor overige gebruikers van
ZooEasy Online (commissieleden, leden en/of gasten).

1.7.1. Beheerders
Er zijn verschillende ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar voor beheerders:

1.7.1.1.Handboeken
In de verschillende handboeken treft u een variëteit aan informatie over het
inrichten en gebruik van ZooEasy Online. Alle mogelijkheden die ZooEasy Online
biedt, worden hierin uitvoerig toegelicht evenals stap voor stap uitleg van alle
procedures die u kunt tegenkomen.

1.7.1.2.Helpdesk
Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met de ZooEasy Online
Helpdesk. Helpdeskondersteuning is alleen beschikbaar voor beheerders.
Ondersteuning voor beheerders wordt geboden via telefoon, E-mail en Skype.

1.7.1.2.1.Telefonisch
Telefonisch is de ZooEasy Online Helpdesk bereikbaar via het telefoonnummer
0031-(0)598492105.

1.7.1.2.2.Email
U kunt ook uw vragen per E-mail stellen. Stuurt u hiervoor een E-Mail naar
onlinesupport@zooeasy.com.

1.7.1.2.3.Skype
De ZooEasy Online helpdesk is tevens te bereiken via Skype. De skypenaam van
de ZooEasy Online helpdesk is: zooeasy.online.support

Om u zo efficiënt mogelijk te assisteren is het bij alle helpdesk contactmethodes
belangrijk uw ZooEasy Online klantadministratie te vermelden evenals de naam
en het E-mailadres van de beheerder.

mailto:support@zooeasy.com
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1.7.1.3.Cursussen
Er worden cursussen aangeboden in het gebruik van ZooEasy Online. Tijdens een
bijeenkomst kunt u uw kennis uitbreiden en leert u handige tips en trucs.

1.7.2. Gebruikers
Gebruikers worden verzocht om niet direct contact op te nemen met de ZooEasy
Online Helpdesk. Al het contact met ZooEasy dient via de beheerder te verlopen.
Als beheerder bent u dus verantwoordelijk voor het beantwoorden van
inhoudelijke vragen over de data in ‘uw’ database en het oplossen van
problemen van de gebruikers van uw administratie.

1.8. ZooEasy stand alone database
Wanneer u al gebruik maakt van ZooEasy stand alone, kunnen de bestanden
ingelezen worden in ZooEasy Online. De complete database kan in ZooEasy
Online worden ingelezen zodat bestaande gegevens niet verloren gaan.
Voorwaarden voor het kunnen inlezen van een bestaande ZooEasy stand alone
database is dat gewerkt wordt met ZooEasy stand alone versie 8 of hoger. De
vereniging is zelf verantwoordelijk voor het van te voren en achteraf controleren
van de database op doublures. ZooEasy leest deze slechts in.

Neem voor meer informatie en uitleg over dit proces contact op met de helpdesk.
(Zie de paragraaf Helpdesk) (Zie ook de paragraaf Import – ZooEasy stand alone
tabblad in het Beheer handboek voor het importeren van ZooEasy stand alone
bestanden).

1.9. Vragen beantwoorden
Zoals eerder is genoemd, is de beheerder het aanspreekpunt voor de gebruikers
van een administratie bij vragen en/of problemen. Veelvoorkomende vragen kunt
u doorspelen aan ZooEasy, zodat deze vragen als input gebruikt kunnen worden
voor het handboek en de meest gestelde vragen rubriek op de ZooEasy Online
FAQ webpagina.

1.10. Wensen verzamelen
Wensen met betrekking tot de functionaliteit en het gebruik van ZooEasy Online
kunt u aan ZooEasy doorspelen. Voor het doorgeven van deze wensen is het
echter wel belangrijk om te verzekeren dat deze wensen niet al mogelijk zijn
binnen de huidige administratie. Periodiek kunnen deze wensen doorgegeven
worden aan ZooEasy, voorzien van een nummering.
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