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1. Beheer van een administratie

1.1. Vullen van de administratie
Een eerste stap is het vullen van de lege database. Tenzij de database ingericht
is aangeleverd door ZooEasy, bent u als beheerder verantwoordelijk voor het
inrichten van de rollen, het aanmaken van accounts en het vullen van de
basistabellen. Ook dient u toezicht te houden op het vullen van verschillende
basistabellen door gebruikers.

Zowel in ZooEasy Online als in dit handboek worden verplichte velden
aangegeven met een sterretje *. In het algemeen geldt tevens dat een backslash
(\), nergens bij het invoeren van gegevens in de administratie gebruikt mag
worden.

1.1.1. Beheer
Het Beheer menu bestaat uit de onderdelen Modules, Accounts, Basistabellen,
Import, Instellingen, Bestandsbeheer, Opdrachten en Populatie controles. Al deze
onderdelen worden stuk voor stuk toegelicht in de komende hoofdstukken.

1.1.1.1.Modules
In het Beheer menuonderdeel Modules kunt u inzien welke modules door uw
vereniging zijn aangeschaft en dus actief gebruikt kunnen worden. In de lijst
worden deze modules gemarkeerd met een vinkje. Als een module niet is
aangevinkt, is deze niet aangeschaft en kan deze module dus niet gebruikt
worden. Uiteraard is het wel mogelijk om deze module alsnog aan te schaffen en
in gebruik te nemen wanneer hier behoefte aan is.
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1.1.1.1.1.Module autorisatie categorieën
Binnen een rol kan via het fokkersaccount de mutatie rechten van het account
beperkt worden tot een groep gegevens. In dat geval moet het account
gekoppeld zijn aan een contact en geldt de beperking tot de dieren, combinaties
contact en uitslag gegevens waaraan het contact gekoppeld is.

De module autorisatie categorieën biedt de mogelijkheid om naast
bovengenoemde autorisaties ook over een groep gegevens mutaties al dan niet
toe te staan.

Een dier, combinatie, contact of uitslag wordt gekoppeld aan één autorisatie
categorie. De titel van dat veld en de bijbehorende basistabel is afhankelijk van
welk type autorisatiecategorie is ingesteld bij stap 2 (zie onder). In de
handboeken gebruiken we het type “Land van beheer” in alle schermvoorbeelden
en overige toelichting. Een account kan gekoppeld worden aan één of meerdere
categorieën (landen van beheer). Indien de categorie(ën)waaraan het account
gekoppeld overeenkomen met de categorie van het dier, de combinatie, het
contact en/of de uitslag dan heeft het account, conform de instellingen van zijn
rol mutatie rechten op dat record.

Voor accounts die niet geautoriseerd zijn voor de betreffende  categorie zijn de
gegevens alleen te raadplegen.
Het inrichten van deze module, verloopt in een aantal stappen. Bij de aanschaf
van de module worden de stappen 1 tot en met 4 door de afdeling Support van
ZooEasy Online uitgevoerd. Daarna kan de beheerder van de administratie aan
elk account 1 of meerdere catergorieën toewijzen.
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De laatste stappen worden in dit handboek beschreven.
1. Het toewijzen van een beheerder van de totale administratie. Deze

beheerder kan zichzelf (en alle andere accounts) autoriseren voor alle
categorieën. De overige accounts kunnen, als ze toegang tot het tabblad
accounts in het menu onderdeel Beheer hebben, anderen alleen
autoriseren tot de categorieën waartoe ook zij recht hebben.

2. Het autorisatie categorie type instellen op tab Instellingen, subtab
Autorisatie categorieën.

3. De autorisatie categorieën definiëren in de betreffende basistabel
4. De gegevens van dieren, contacten, combinaties en uitslagen toewijzen

aan een autorisatie categorie.
5. Het toewijzen van een beheerder aan iedere autorisatie categorie. Dit kan

in het detailscherm van toevoegen of wijzigen van accounts.
De stappen 1, 2 en 3 kunnen alleen door de afdeling Support van ZooEasy Online
worden uitgevoerd, maar zijn wel benoemd om in te kunenn spelen op door te
voeren wijziingen.

1.1.1.2.Basistabellen
Onder de optie Basistabellen kunnen Rollen, Rassen, Kleuren, Contact
categorieën, Titels, Extra veld categorieën dieren, Extra velden dieren, Landen,
Logboek categorieën, Plaatsen, Extra veld categorieën contacten, Extra velden
contacten, Extra veld categorieën combinaties, Extra velden combinaties, Uitslag
types, Uitslag soorten, Uitslag categorieën, Uitslag criteria, Wachtlijst
categorieën, Stamboom layout, Rapport sjablonen en Autorisatie Categorieën(1)

worden toegevoegd, gewijzigd en verwijderd. De vulling van elke basistabel
wordt uitgebreid besproken in een volgorde die het meest eenvoudig is bij het
inrichten van de administratie.

De procedure voor het vullen van de basistabellen is vrijwel gelijk voor elke
bovengenoemde basistabel.
(1) De vulling van de basistabel Autorisatie Categorieën wordt uitgevoerd door de
afdeling Support van ZooEasy Online. Om bijvoorbeeld extra Landen van beheer
(autorisatie categorieën) toe te laten voegen kunt u contact opnemen met de
afdeling Verkoop van ZooEasy Online.
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De werkwijze is als volgt:
1. In het Beheer menu klikt u op het tabblad Basistabellen.
2. Het tabblad wordt standaard geopend met een alfabetisch gesorteerde lijst

van de eerst voorkomende basistabel. Uitzonderingen hierop vormen de
tabbladen met de extra veld categorieën, extra velden en de uitslag
criteria. Deze worden op extra veld categorie en binnen de extra veld
categorie op positienummering gesorteerd.

3. In het afrolmenu boven de lijst kunt u vervolgens de basistabel selecteren
die u wilt vullen.

4. Vervolgens wordt een lijst getoond die de inhoud van de geselecteerde
basistabel weergeeft.

5. Klik op de link Toevoegen bovenaan het scherm.
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Een nieuw scherm wordt nu geopend. In het veld Omschrijving kunt u de naam
van het item (bijvoorbeeld een ras, kleur of titel) invullen of een al bestaande
naam wijzigen. Voor de basistabellen waarvan de inhoud van dit scherm
verschilt, wordt verder in dit hoofdstuk een aparte toelichting gegeven.

In alle gevallen geldt dat velden die verplicht ingevuld moeten worden
gemarkeerd worden door een sterretje (*).

Na het invoeren van de inhoudsgegevens voor een basistabel klikt u op de link
Bewaren bovenaan het scherm om de nieuwe inhoud van de basistabel aan te
maken.

Bij het aanmaken of wijzigen van het item wordt automatisch een controle
uitgevoerd om te verzekeren dat er geen dubbele records in de administratie
voorkomen door het toevoegen van dit item. Wanneer de ingevoerde
omschrijving al eerder voorkomt in de administratie, krijgt u hiervan een
melding.

Klik op de link Annuleren bovenaan het scherm als u de wijzigingen niet wilt
bewaren. U keert terug naar het openingsscherm van de basistabel die u eerder
geselecteerd heeft.

Klik op de link Lijst als u terug wilt keren naar het openingscherm van de
basistabel die u eerder geselecteerd heeft. Op dit scherm staat een lijst met
basistabel items die reeds in de administratie bestaan voor de betreffende
basistabel.

Voor het wijzigen van bestaande basistabel items volgt u vrijwel dezelfde
procedure:

1. Na het selecteren van een basistabel verschijnt er een lijst met bestaande
(eerder toegevoegde) items voor de betreffende basistabel.

2. In plaats van op Toevoegen te klikken, selecteert u nu het item uit de lijst
dat u wilt inzien of wijzigen.

3. Een nieuw scherm wordt geopend waarin u de inhoud van het basistabel
item kunt wijzigen.

4. De verdere procedure is hetzelfde als voor Toevoegen hierboven is
uitgelegd.

Om een basistabel item te verwijderen, volgt u deze procedure:
1. Na het selecteren van een basistabel verschijnt er een lijst met bestaande

(eerder toegevoegde) items voor de betreffende basistabel.
2. Klik op het kruisje achter het betreffende item om deze te verwijderen.
3. U ontvangt een melding waarin wordt gevraagd of u het record wilt

verwijderen. Klik op “Ja” om het basistabel item te verwijderen. Klik op
“Nee” of “Annuleren” om terug te keren naar de lijst met bestaande items
voor de geselecteerde basistabel.

Het kan voorkomen dat een record niet verwijderd kan worden omdat deze nog
in gebruik is. Als dit het geval is dient u eerst de koppelingen aan dit record te
verwijderen. Als u bijvoorbeeld een plaats uit de basistabel Plaatsen wilt
verwijderen maar hier nog contacten aan gekoppeld zijn, dient u eerst deze
koppelingen te verwijderen. Dit kan door de plaats voor deze contacten te
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wijzigen (Zie de paragraaf Procedure en Tabbladen in het handboek Contacten).
Als er geen contacten meer gekoppeld zijn aan de plaatsnaam kunt u deze
verwijderen.

Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de contact categorieën. Het is niet mogelijk een
contact categorie te verwijderen als hier nog contacten in voorkomen. U dient in
dit geval eerst de contacten uit de betreffende contact categorie te verwijderen.
U doet dit door op het tabblad met de contact categorie de contacten stuk voor
stuk te selecteren en de betreffende contact categorie te deselecteren (Zie de
paragraaf Tabblad Categorieën in het handboek Contacten). Als er geen
contacten meer gekoppeld zijn aan de contact categorie kan deze verwijderd
worden.

1.1.1.2.1.Rollen
In de basistabellen kunt u via de optie Rollen nieuwe rollen aan de administratie
toevoegen en/of bestaande rollen wijzigen. Zoals eerder benoemd in de
paragraaf Autorisatie en Rollen in het Algemeen handboek, moeten eerst
gebruikersgroepen gedefinieerd worden. Vervolgens wordt de rol van deze
gebruikersgroep in de administratie bepaald aan de hand van het geselecteerde
account type en de bijbehorende rechten die gebruikers op basis van dit
accounttype standaard wel of niet mogen uitvoeren. Na het definiëren van een
rol stelt u de bijbehorende rechten in. Tot slot worden gebruikers aan een rol
gekoppeld. Deze laatste stap wordt in de paragraaf Accounts aanmaken
benoemd.

De procedure voor het aanmaken van de rollen en instellen van rechten wordt
hieronder uitgelegd waarna ter verduidelijking enkele voorbeelden worden
gegeven.

Procedure:
Om nieuwe rollen toe te voegen aan de administratie of bestaande rollen te
wijzigen, gaat u als volgt te werk:

1. Nadat u de basistabel Rollen uit het afrolmenu geselecteerd heeft,
verschijnt de lijst met rollen die al in de administratie zijn gedefinieerd.
Klik op de link Toevoegen om een nieuwe rol toe te voegen. Als u een
bestaande rol wilt wijzigen klikt u in de lijst met rollen op de rol die u wilt
aanpassen. Het is echter niet mogelijk om het account type van een
aangemaakte rol te wijzigen.

2. Het veld Omschrijving is bedoeld voor een naam van de rol (de
gebruikersgroep). Dit kan bijvoorbeeld zijn; Bestuursleden of Overige
leden.

3. Vervolgens moet u het type account voor de rol selecteren in het
bijbehorende afrolmenu. Hierbij kan een keuze worden gemaakt uit de
account types Managementaccount, Fokkersaccount of Leesaccount zoals
beschreven in de paragraaf Autorisatie en Rollen in het Algemeen
handboek. Wordt de rol gekoppeld aan het type Leesaccount, dan kunnen
gebruikers met deze rol alleen gegevens inzien. Er worden dan controles
uitgevoerd die verzekeren dat gebruikers alleen geautoriseerd worden om
gegevens in te zien en geen andere handelingen kunnen uitvoeren. Deze
handelingen kunnen vervolgens ook niet geselecteerd worden voor de
betreffende rol. Wordt de rol gekoppeld aan het fokkersaccount type, dan
kunnen gebruikers op basis van de later ingestelde rechten, bepaalde
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gegevens die betrekking hebben op de eigen dieren inzien, toevoegen,
wijzigen en verwijderen. Gebruikers kunnen dan niet de gegevens van
dieren wijzigen en/of verwijderen waarvan zij in de database niet als
eigenaar ingevoerd zijn. Voor het managementaccount type geldt dat voor
gebruikers die gekoppeld zijn aan een rol met dat account type, ingesteld
kan worden dat zij alle gegevens kunnen inzien, wijzigen, toevoegen en
verwijderen.

4. Wanneer u vervolgens op Rol aanmaken klikt wordt de betreffende rol
aangemaakt. Na deze stap is het niet meer mogelijk om het account type
aan te passen.

Bij het aanmaken van de rol, wordt automatisch een controle uitgevoerd om
te verzekeren dat er geen dubbele records in de administratie voorkomen
door het toevoegen van de rol. Wanneer de ingevoerde omschrijving al eerder
voorkomt in de administratie, krijgt u hiervan een melding. Deze controle
geldt echter alleen voor het veld Omschrijving. Het is dus mogelijk om exact
dezelfde rollen aan te maken met een verschillende rolomschrijving.
Belangrijk is daarom om voor het aanmaken van een nieuwe rol goed de lijst
met bestaande rollen door te nemen zodat dubbele omschrijvingen
voorkomen worden.

U kunt ook op Annuleren of Afsluiten klikken om geen nieuwe rol aan te
maken en terug te keren naar de lijst met reeds in de administratie
aangemaakte rollen.

5. Na het aanmaken van de rol verschijnt er een nieuw scherm waarin u per
menuonderdeel, per tabblad binnen ieder menu, en per veld op deze
tabbladen dient aan te geven of het betreffende item aan de gebruiker die
gekoppeld is aan deze rol getoond of, indien van toepassing, door de
gebruiker gemuteerd mag worden. Uit veiligheidsoverwegingen zijn
standaard alle items uitgeschakeld en dienen dus eerst door de beheerder
geselecteerd te worden om deze voor gebruikers zichtbaar of wijzigbaar te
maken. Het is wel mogelijk om met één vinkje alle menuonderdelen,
tabbladen en velden tegelijkertijd aan of uit te zetten. Klik hiervoor op
Selecteer alle toonbare items om alle items te tonen aan gebruikers en op
Selecteer alle wijzigbare items om alle velden wijzigbaar te maken voor
gebruikers met een rol die dit toestaat.
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Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij het aanvinken van de optie Selecteer
alle toonbare items er ook vinkjes geplaatst worden bij de beperkende opties ten
aanzien van het alleen toevoegen/wijzigen/ verwijderen van eigen gegevens.
Voor een managementrol betekent dat bijvoorbeeld dat als deze opties niet
uitgevinkt worden (en de gebruiker die gekoppeld is aan de rol, gekoppeld is aan
een contact) de gebruiker alleen zijn of haar eigen gegevens kan
toevoegen/wijzigen/verwijderen.

Zowel in het onderdeel dieren, combinaties, contacten, uitslagen en wachtlijst
zijn dit soort beperkende opties opgenomen.

Als bepaalde informatie niet toegankelijk dient te zijn voor bepaalde gebruikers,
kan de beheerder dit dus via de rol uitsluiten. Bepaalde privacy gevoelige
gegevens kunnen op deze manier voor gebruikers met een bepaalde rol
verborgen blijven.

Een uitzondering op de mogelijkheid om velden aan en uit te zetten voor een
gebruiker geldt voor bepaalde velden in de menuonderdelen Dieren, Contacten,
Uitslagen en Wachtlijst. Het is door ZooEasy bepaald dat verplichte velden niet
uitgezet kunnen worden en altijd zichtbaar moeten zijn voor gebruikers. Deze
velden worden getoond door een zwart vinkje dat niet verwijderd kan worden. U
kunt wel aangeven of deze velden wijzigbaar mogen zijn.

Met de optie toevoegen kan worden aangegeven of deze rol aan een opvraaglijst
van een basistabel (bijvoorbeeld de lijst met kleuren, landen, plaatsen en rassen)
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een waarde mag toevoegen. In de opvraaglijst is de optie ‘(Toevoegen)’
zichtbaar, als deze checkbox is aangevinkt bij deze rol.

Indien er nieuwe extra velden of categorieën aan de administratie worden
toegevoegd, worden deze niet standaard toegevoegd aan de rollen. Wanneer
deze items getoond of wijzigbaar moeten worden binnen een rol dient de
beheerder deze nieuwe extra velden of categorieën eerst aan de rol toe te
kennen. Dit geldt voor alle extra velden en categorieën in de menuonderdelen
Dieren, Combinaties en Contacten binnen alle rollen.

6. Ook kunt u als beheerder op dit scherm aangeven welke links en
menuopties er per menuonderdeel voor de gebruiker getoond dienen te
worden zoals Toevoegen, Zoeken, Afdrukvoorbeeld en Verwijderen.

Hierbij geldt wel dat het account type dat gekoppeld is aan de rol bepalend is
voor bepaalde menuopties die in stap 6 geselecteerd kunnen worden. Dit
betreft bijvoorbeeld de opties Alleen eigen dieren toevoegen, Alleen eigen
dieren wijzigen en Alleen eigen dieren verwijderen. Voor
managementaccounts kunnen deze opties vrij geselecteerd worden. Voor
fokkersaccounts zijn deze opties echter standaard geselecteerd en kunnen
niet uitgezet worden aangezien deze gebruikers alleen eigen dieren mogen
muteren en nooit andere dieren. Wel kan het de gebruiker, gekoppeld aan
een fokkersaccount, belet worden gegevens überhaupt in te voeren, aan te
passen of te muteren. Hiertoe worden dan de links Toevoegen, Opslaan &
Annuleren en de link Verwijderen voor de betreffende rol uitgevinkt.  Voor
leesaccounts staan deze opties altijd uit en kunnen tevens niet geselecteerd
worden aangezien deze gebruikers nooit mutaties mogen uitvoeren.

Er is voor gekozen om in ZooEasy Online een minimum aantal invoercontroles
te hanteren. Dit betekent dat de beheerder verantwoordelijk is voor het juist
instellen van de verschillende rollen en dat hier dus mogelijk
onvolkomenheden in kunnen sluipen.
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Met het vinkje Verslagen en de vinkjes daarna die beginnen met ‘Verslagen
optie -’ wordt bepaald of het afrolmenu Verslagen zichtbaar is bovenin het
scherm met de lijst met Dieren. Ook kan worden aangegeven welke verslagen
getoond worden in deze lijst. Met het vinkje Exporteren Gemiddeld inteelt %
wordt ingesteld dat de berekeningen van het rapport Gemiddelde inteelt %
kunnen worden geëxporteerd naar een Excel bestand.

Als beheerder kunt u bijvoorbeeld een medewerker met de link Toevoegen de
bevoegdheid geven om gegevens toe te voegen, maar als u vervolgens vergeet
de optie Bewaren & Annuleren aan te vinken komt de gebruiker wel in het blanco
scherm waarin gegevens toegevoegd kunnen worden, maar kunnen deze
gegevens niet opgeslagen worden.Hieronder volgen enkele voorbeelden ter
verduidelijking van de procedure voor het instellen van de rollen.

Voorbeelden:

Voorbeeld #1
In dit voorbeeld is de rol “Voorbeeld Gast” zo ingesteld dat gekoppelde
gebruikers met een leesaccount alleen bepaalde gegevens kunnen inzien uit het
menuonderdeel Dieren, op het tabblad Basisgegevens. Deze gebruikers kunnen
geen gegevens wijzigen, toevoegen of verwijderen maar slechts de geselecteerde
gegevens inzien. Voor de overige menuonderdelen en tabbladen kunnen
soortgelijke rechten worden ingesteld.
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Met bovenstaande rolinstellingen wordt het basisgegevens tabblad in het
dierenmenu voor de gebruiker “Voorbeeld Gast” als volgt getoond:

Voorbeeld #2
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In het volgende voorbeeld wordt de rol “Voorbeeld Fokker” ingesteld waarvan
gebruikers, gekoppeld aan deze rol met een fokkersaccount, geen gegevens
kunnen toevoegen, wijzigen en verwijderen in het menu Combinaties. Hoewel
voor een fokkersaccount de opties Alleen eigen combinaties toevoegen,
aanpassen en verwijderen standaard aangevinkt zijn en niet uitgevinkt kunnen
worden, kan door middel van het uitvinken van de vinkjes bij Toevoegen,
Verwijderen en Bewaren & Annuleren voorkomen worden dat gebruikers die
gekoppeld zijn aan die rol mutaties kunnen uitvoeren in het onderdeel
Combinaties. Soortgelijke opties kunnen worden ingesteld in de menuonderdelen
Dieren, Contacten, Uitslagen en Verslagen en voor de overige tabbladen.
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Met bovenstaande rolinstellingen worden de combinaties waarvan de gebruiker
geen eigenaar van het mannelijke of het vrouwelijke dier is getoond in
leesmodus. Voor combinaties waarvan de gebruiker wel eigenaar van het
mannelijke of het vrouwelijke dier is worden de velden getoond ware het
aanpasbare velden. Echter, door het ontbreken van de links Bewaren &
Annuleren, die in de rol uitgevinkt zijn, kunnen aanpassingen niet opgeslagen
worden. Bij het wisselen van tabbladen wordt wel de vraag gesteld of de
aangepaste gegevens bewaard moeten worden, maar vervolgens wordt er een
controle uitgevoerd waarmee geconcludeerd wordt dat de gebruiker onvoldoende
rechten heeft om de aanpassing door te voeren.

Let er op dat er aan een combinatie ook nakomelingen toegevoegd kunnen
worden. Deze optie is in het schermvoorbeeld niet zichtbaar, maar kan aangezet
worden.

Voorbeeld #3
Met dit voorbeeld wordt de rol “Voorbeeld Beheerder” ingesteld, waarvan
gekoppelde gebruikers met een managementaccount alle gegevens kunnen
inzien en alle gegevens (eigen gegevens en gegevens van anderen) kunnen
toevoegen, wijzigen en verwijderen. Met behulp van de opties Selecteer alle
Toonbare items en Selecteer alle Wijzigbare items zijn alle vinkjes aangezet.
Vervolgens is stap 5 van de procedure voor het instellen van de rol gevolgd. De
vinkjes voor de beperking op alleen eigen gegevens zijn nu voor alle van
toepassing zijnde menuonderdelen uitgezet.
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Een rol kan verwijderd worden door in het basistabellen menu, in de lijst met
rollen, op het kruisje achter het te verwijderen item te klikken.

Voor de Rollen basistabel is tevens een kopieerfunctie beschikbaar. Hiermee kunt
u een eerder ingestelde rol exact kopiëren zonder dat u deze opnieuw hoeft in te
stellen. Door op het kopieer icoontje (naast het verwijderen icoontje) te klikken
achter de betreffende rol die u wenst te kopiëren, wordt een kopie van de rol
aangemaakt en in de lijst met rollen geplaatst. De naam van de gekopieerde rol
wordt als “Kopie van - <rolnaam>” in de lijst met rollen weergegeven.

Met uitzondering van het account type van de rol kunnen alle inhoudelijke
instellingen van de rol nu aangepast worden via de eerder beschreven procedure.
Als een rol een nieuw account type moet krijgen dient de rol helemaal opnieuw
aangemaakt te worden, waarvoor de link Toevoegen in de basistabel Rollen
gebruikt moet worden.

1.1.1.2.2.Rassen *
De rassen die aan de administratie worden toegevoegd, worden in het menu
Dieren als tabbladen getoond. Alle dieren die in de administratie zijn opgenomen,
worden op deze tabbladen getoond, gegroepeerd per ras. Op het tabblad <Alle>
worden alle dieren weergegeven ongeacht het ras. Op het tabblad Basisgegevens
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van een dier worden de beschikbare rassen getoond als afrolmenu bij het veld
Ras. Wanneer een dier wordt toegevoegd, kan een keuze gemaakt worden uit de
ingevoerde rassen.

Het veld Afkorting wordt gebruikt bij het berekenen van het raspercentage. Het
wordt getoond op het tabblad Basisgegevens van een dier bij het Ras %.

Naast het eigen ras kunnen ook rassen in de administratie worden ingevoerd die
in de stambomen kunnen voorkomen.

In de basistabellen kunt u via de optie Rassen binnen de Basistabellen nieuwe
rassen aan de administratie toevoegen of eerder toegevoegde rassen wijzigen.
Hiervoor volgt u de in de paragraaf Basistabellen beschreven procedure.

Voor de basistabel Rassen geldt dat deze ook door gebruikers zelf gevuld kunnen
worden. Dit wordt toegelicht in de paragraaf Tabblad Basisgegevens in het
handboek Dieren.

1.1.1.2.3.Kleuren *
De kleuren die aan de administratie worden toegevoegd, worden in het menu
Dieren bij de basisgegevens van een dier als afrolmenu bij het veld Kleur
getoond. Wanneer een dier wordt toegevoegd, kan een keuze gemaakt worden
uit de ingevoerde kleuren.

In de basistabellen kunt u via de menuoptie Kleuren nieuwe kleuren aan de
administratie toevoegen of kleuren die al in de administratie zijn opgenomen
wijzigen. Hiervoor volgt u de in de paragraaf Basistabellen benoemde procedure.

Voor de basistabel Kleur geldt dat deze ook door gebruikers zelf gevuld kan
worden. Dit wordt toegelicht in de paragraaf Tabblad Basisgegevens in het
handboek Dieren.

1.1.1.2.4. Stamboom layout
De stamboom layouts die aan de administratie worden toegevoegd, worden als
subtabbladen getoond in het menu Verslagen, tabblad Rapportages op het
subtabblad Stamboom. Ook kan per toegevoegde stamboom layout worden
ingesteld voor welke gebruikers, in welke rol, deze layout beschikbaar moet
worden gesteld in het detailscherm van een dier op het tabblad Verslagen. Volg
daarvoor de in paragraaf Basistabellen beschreven procedure voor de basistabel
Rollen.
In het veld omschrijving wordt een toelichting op de layout gegeven. Met het
veld Positie wordt de volgorde van de subtabbladen bepaald.

1.1.1.2.5.Rapport sjabloon
De rapport sjablonen die aan de administratie worden toegevoegd, worden als
subtabbladen getoond in het menu Verslagen, tabblad Rapportages, subtabblad
<dier> details. Om een nieuw rapport sjabloon toe te voegen of een rapport
sjabloon die al in de administratie is opgenomen te wijzigen, volgt u de in de
paragraaf Basistabellen benoemde procedure.
In het veld Omschrijving wordt een toelichting op de rapport sjabloon gegeven.
Met het veld Positie wordt de volgorde van de subtabbladen bepaald.
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1.1.1.2.6.Contact categorieën
De contact categorieën binnen een administratie worden als tabbladen getoond
in het menuonderdeel Contacten. Op deze tabbladen wordt een lijst met
contacten getoond die aan de categorie gekoppeld zijn. Wanneer een contact
wordt toegevoegd aan de administratie, kan een keuze worden gemaakt uit de
verschillende ingevoerde contact categorieën. Dit kan op het tabblad
Categorieën, bij contact detailgegevens. Door op dit tabblad de contact categorie
te selecteren, kan een contact aan de betreffende categorie worden toegevoegd
(Zie de paragraaf Tabblad Categorieën in het Contacten handboek). Contacten
kunnen aan 0 of meerdere contact categorieën worden toegewezen. Allereerst
moeten deze contact categorieën echter beschikbaar gemaakt worden.

In de basistabellen kunnen via de menuoptie Contact categorieën verschillende
categorieën aan de administratie worden toegevoegd. Eenmaal toegevoegd
kunnen contacten aan deze categorieën worden toegewezen. Naast het
toevoegen van nieuwe categorieën, kunnen via het basistabellen menu ook
bestaande contact categorieën gewijzigd worden.

Om een nieuwe contact categorie toe te voegen of een contact categorie die al in
de administratie is opgenomen te wijzigen, volgt u de in de paragraaf
Basistabellen benoemde procedure. Na het toevoegen van een contact categorie
(2), is deze direct zichtbaar in het menuonderdeel Contacten. (1 = de huidige
situatie, de contact categorie “Oud leden” wordt toegevoegd.)
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1.1.1.2.7.Overige basistabellen
Naast de bovengenoemde basistabellen zijn er de overige basistabellen: Titels,
Plaatsen*, Logboek categorieën, Landen*, Extra veld categorieën dieren, Extra
velden dieren, Extra veld categorieën contacten, Extra velden contacten, Extra
veld categorieën combinaties, Extra velden combinaties, Uitslag types, Uitslag
Soorten, Uitslag categorieën, Uitslag criteria en Wachtlijst categorieën. Voor het
inrichten van deze basistabellen is de eerder genoemde procedure van
toepassing. Het verschil met voorgaande basistabellen is dat dit, in ZooEasy
Online, geen verplichte velden zijn of indien wel verplicht gevuld kunnen worden
door de gebruikers. Deze basistabellen hoeven dus niet gevuld te worden. Bij het
invullen van deze velden in de basistabellen bevatten de schermen wel verplichte
velden. Voor de eerdere basistabellen geldt dat deze essentieel zijn voor het
correct en volledig functioneren van de database.

Voor de basistabellen Plaatsen, Landen en Titels geldt dat deze ook door
gebruikers zelf gevuld kunnen worden. Dit wordt toegelicht in paragraaf
Procedure en Tabbladen in het Dieren handboek en het Contacten handboek.

1.1.1.2.7.1.Plaatsen
De plaatsen die aan de administratie worden toegevoegd, worden in het menu
Contacten bij de contactgegevens van een persoon als afrolmenu bij het veld
Plaats getoond. Wanneer een contact wordt toegevoegd, kan een keuze gemaakt
worden uit de ingevoerde plaatsen. Daarnaast worden de plaatsen tevens in het
menu Uitslagen bij het invoeren van een uitslag als afrolmenu bij het veld plaats
getoond. Bij het toevoegen van een uitslag kan een keuze worden gemaakt uit
de ingevoerde plaatsen. Plaatsen kunnen ook door gebruikers aan de
administratie worden toegevoegd wanneer zij een contact aanmaken in het
Contacten menu (Zie de paragraaf Tabblad Contactgegevens in het Contacten
handboek) of een uitslag aanmaken in het Uitslagen menu (Zie de paragraaf
Procedure uitslag toevoegen of wijzigen in het Uitslagen handboek).

Via de optie Plaatsen kunnen nieuwe plaatsen aan de administratie worden
toegevoegd of bestaande plaatsen worden gewijzigd. Hiervoor volgt u de in de
paragraaf Basistabellen benoemde procedure.

1.1.1.2.7.2.Landen
De landen die aan de administratie worden toegevoegd, worden in het menu
Contacten bij de contactgegevens van een persoon als afrolmenu bij het veld
Land getoond. Wanneer een contact wordt toegevoegd, kan een keuze gemaakt
worden uit de ingevoerde landen. Daarnaast zijn landen ook door gebruikers aan
de administratie toe te voegen wanneer zij een contact aanmaken in het
contactenmenu (Zie de paragraaf Tabblad contactgegevens in het handboek
Contacten).

Via de optie Landen kunnen nieuwe landen aan de administratie worden
toegevoegd of bestaande landen worden gewijzigd. Hiervoor volgt u de in de
paragraaf Basistabellen benoemde procedure.

1.1.1.2.7.3.Titels
De titels die aan de administratie worden toegevoegd, worden in het menu
Dieren bij de basisgegevens van een dier als afrolmenu bij de velden Titel voor



Pagina 21 van 63

naam en Titel achter naam getoond. Bij het toevoegen van een dier kan een
keuze gemaakt worden uit de ingevoerde titels. Deze titels worden vervolgens
ook bij de stamboom van een dier getoond.

Via de optie Titels kunnen nieuwe titels aan de administratie worden toegevoegd
of bestaande titels worden gewijzigd. Hiervoor volgt u de in de paragraaf
Basistabellen benoemde procedure.

1.1.1.2.7.4.Logboek categorieën
De logboek categorieën die aan de administratie worden toegevoegd, worden in
het menu Dieren bij het Logboek van een dier weergegeven. Alle logboek items
worden aan een bepaalde categorie toegewezen. Wanneer een nieuw logboek
item wordt toegevoegd, kan een keuze gemaakt worden uit de ingevoerde
logboek categorieën. Daarnaast kan een gebruiker op het tabblad Extra velden in
het menuonderdeel Dieren op de link Archiveren naar logboek klikken. Op deze
manier wordt ook een nieuw logboek item aangemaakt en moet ook een keuze
gemaakt worden uit een logboek categorie.

Via de optie Logboek categorieën kunnen nieuwe categorieën voor het Logboek
aan de administratie worden toegevoegd of bestaande Logboek categorieën
worden gewijzigd. Hiervoor volgt u de in de paragraaf Basistabellen benoemde
procedure.

1.1.1.2.7.5.Extra veld categorieën dieren
Verschillende extra veld categorieën kunnen aan een administratie worden
toegevoegd in het Dieren-, Combinaties- en Contactenmenu.
De extra veld categorieën dieren die aan de administratie worden toegevoegd
worden in het Dieren menu, in de detailgegevens op het tabblad Extra velden
van het dier weergegeven. De extra veld categorieën worden hier als sub-
tabbladen getoond in de volgorde zoals aangegeven in het veld positie. Alle extra
velden worden aan een bepaalde categorie toegewezen. Wanneer een nieuw
extra veld wordt toegevoegd aan het Dieren menu, kan een keuze gemaakt
worden uit de ingevoerde extra veld categorieën (Zie de paragraaf Extra velden
dieren).

Via de basistabel Extra veld categorieën dieren, kunnen extra veld categorieën
voor het Dieren menu aan de administratie worden toegevoegd. Tevens kunnen
bestaande extra veld categorieën uit het Dieren menu gewijzigd worden.

Om een extra veld categorie toe te voegen aan het Dieren menu of een extra
veld categorie die al in de administratie is opgenomen te wijzigen, volgt u de in
de paragraaf Basistabellen benoemde procedure.

1.1.1.2.7.6.Extra velden dieren
Extra velden kunnen worden toegevoegd in het Dieren, Combinaties en
Contacten menu. De extra velden dieren worden getoond in het Dieren menu op
de verschillende sub-tabbladen binnen het tabblad Extra velden. Gebruikers
kunnen door middel van deze extra velden in de verschillende extra veld
categorieën, extra informatie over een dier toevoegen. Dit kunnen bijvoorbeeld
onderzoeksresultaten of andere aanvullende identificatie kenmerken van het dier
zijn. Door de optie Tonen aan te vinken bij de extra velden van dieren, worden
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deze gegevens bij de basisgegevens van een dier getoond. De gebruiker moet
daarbij wel geautoriseerd zijn voor het toonveld op het scherm basisgegevens en
voor het betreffende extra veld. Het instellingen van de rol wordt elders in dit
handboek beschreven.
Via de basistabel Extra velden dieren, kunnen extra velden voor het Dieren menu
aan de administratie worden toegevoegd. Tevens kunnen bestaande extra velden
uit het Dieren menu worden gewijzigd. Hiervoor volgt u de in de paragraaf
Basistabellen benoemde procedure.

Naast het veld Omschrijving kunt u bij het instellen van deze basistabel de
volgende velden invullen:

1. Uit het afrolmenu selecteert u een Extra veld categorie. Het extra veld zal
aan deze categorie worden toegevoegd en op het tabblad met deze extra
veld categorie worden weergegeven. Om deze stap uit te voeren, moet u
wel al de extra veld categorieën dieren hebben toegevoegd aan de
administratie (Zie de paragraaf Extra veld categorieën dieren).

2. Bij Opties heeft u de mogelijkheid om aan te geven hoe het extra veld
ingevuld moet worden door de gebruikers. Wanneer u hier niets invult,
wordt dit een open veld waarin gebruikers zelf de inhoud kunnen bepalen.
U kunt echter ook keuzemogelijkheden voor het extra veld aangeven
waaruit de gebruikers een selectie kunnen maken. U doet dit door bij
Opties de verschillende keuzemogelijkheden in te vullen, gescheiden door
een puntkomma (;). Voor het Extra veld “Ogen” kunt u hier bijvoorbeeld
“Goed;Matig;Slecht” invoeren om gebruikers de keuze te bieden Goed,
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Matig of Slecht te selecteren. De verschillende keuzemogelijkheden
worden als afrolmenu weergegeven.
Standaard wordt aan een lijst de optie <Geen> toegevoegd. Deze waarde
kan door de beheerder in de basistabellen niet worden aangepast, maar
staat wel in de lijst. Dit om te voorkomen dat standaard de eerst
ingevoerde waarde geselecteerd wordt, terwijl er nog geen opties
ingevoerd zijn.

3. U kunt door een vinkje achter Uniek te plaatsen aangeven of wijzigen dat
de waarde die door gebruikers in het extra veld wordt ingevoerd, maar
één keer in de administratie mag voorkomen. Dit is bijvoorbeeld van
belang bij unieke identificatienummers die niet meerdere keren kunnen
voorkomen. Wanneer u hier geen vinkje plaatst, kunnen ingevoerde
waardes meerdere keren voorkomen. Als u verschillende
keuzemogelijkheden heeft aangegeven bij Opties (stap 2) is het uiteraard
niet mogelijk om dit vakje aan te vinken, aangezien eenzelfde
keuzemogelijkheid meerdere keren gekozen kan worden.

4. Met het vinkje Tonen, wordt het extra veld getoond bij de basisgegevens
van een dier.

5. Bij Positie kunt u aangeven welke positie het extra veld op het tabblad van
de bijbehorende extra veld categorie moet innemen. Hiermee kunt u dus
bepalen in welke volgorde de extra velden op een tabblad worden
getoond.

6. Vervolgens volgt u de algemene procedure voor het bewaren van de
ingevoerde gegevens.

1.1.1.2.7.7. Extra veld categorieën combinaties
Naast de extra veld categorieën in het Dierenmenu, kunnen ook extra veld
categorieën in het Combinaties menu worden toegevoegd. Extra veld categorieën
combinaties worden in het Combinaties menu bij het tabblad Extra velden van
een combinatie weergegeven. De extra veld categorieën worden hier als sub-
tabbladen weergegeven. Het veld positie bepaalt de volgorde van de
subtabbladen. Alle extra velden worden aan een bepaalde categorie toegewezen.
Wanneer een nieuw extra veld wordt toegevoegd in het Combinaties menu, kan
een keuze gemaakt worden uit de ingevoerde extra veld categorieën (Zie de
paragraaf Extra velden combinaties).

Via de optie Extra veld categorieën combinaties kunnen extra veld categorieën
voor het Combinaties menu aan de administratie worden toegevoegd. Tevens
kunnen bestaande extra veld categorieën uit het Combinaties menu worden
gewijzigd.

Om een extra veld categorie aan het Combinaties menu toe te voegen of een
extra veld categorie die al in de administratie is opgenomen te wijzigen, volgt u
de in de paragraaf Basistabellen benoemde procedure.

1.1.1.2.7.8. Extra velden combinaties
Naast extra velden in het Dieren menu kunnen ook extra velden in het
Combinaties menu worden toegevoegd. De extra velden combinaties worden
getoond in het Combinaties menu op de verschillende sub-tabbladen binnen het
tabblad Extra velden. Gebruikers kunnen door middel van deze extra velden, in
de verschillende extra veld categorieën, extra informatie over een combinatie
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toevoegen. Dit kunnen bijvoorbeeld combinatie resultaten, uitgebreide informatie
over het nest of andere kenmerken van een combinatie zijn.

Via de basistabel Extra velden combinaties, kunnen extra velden voor het
Combinaties menu aan de administratie worden toegevoegd. Tevens kunnen
bestaande extra velden uit het Combinaties menu worden gewijzigd. Hiervoor
volgt u de in de paragraaf Basistabellen benoemde procedure.

Naast het veld Omschrijving kunt u bij het instellen van deze basistabel de
volgende velden invullen:

1. Uit het afrolmenu selecteert u een Extra veld categorie. Het extra veld zal
aan deze categorie worden toegevoegd en op het tabblad met deze extra
veld categorie worden weergegeven. Om deze stap uit te voeren, moet u
wel al de extra veld categorieën combinaties hebben toegevoegd aan de
administratie (Zie de paragraaf Extra veld categorieën combinaties).

2. Bij Opties heeft u de mogelijkheid om aan te geven hoe het extra veld
ingevuld dient te worden door de gebruikers. Wanneer u hier niets invult,
wordt dit een open veld waarin gebruikers zelf de inhoud kunnen bepalen.
U kunt echter ook keuzemogelijkheden voor het extra veld aangeven
waaruit de gebruikers een selectie kunnen maken. U doet dit door bij
Opties de verschillende keuzemogelijkheden in te vullen, gescheiden door
een puntkomma (;). De verschillende keuzemogelijkheden zullen
vervolgens als afrolmenu worden weergegeven.
Standaard wordt aan een lijst de optie <Geen> toegevoegd. Deze waarde
kan door de beheerder in de basistabellen niet worden aangepast, maar
staat wel in de lijst. Dit om te voorkomen dat standaard de eerst
ingevoerde waarde geselecteerd wordt, terwijl er nog geen opties
ingevoerd zijn.

3. U kunt door een vinkje achter Uniek te plaatsen aangeven of wijzigen dat
de waarde die door gebruikers in het extra veld wordt ingevoerd, maar
één keer in de administratie mag voorkomen. Dit is bijvoorbeeld van
belang bij unieke identificatienummers die niet meerdere keren kunnen
voorkomen. Wanneer u hier geen vinkje plaatst, kunnen ingevoerde
waardes meerdere keren voorkomen. Als u verschillende
keuzemogelijkheden heeft aangegeven bij Opties (stap 2) is het uiteraard
niet mogelijk om dit vakje aan te vinken, aangezien eenzelfde
keuzemogelijkheid meerdere keren gekozen kan worden.

4. Bij Positie kunt u aangeven welke positie het extra veld op het tabblad van
de bijbehorende extra veld categorie moet innemen. Hiermee kunt u dus
bepalen in welke volgorde de extra velden op een tabblad worden
getoond.

5. Vervolgens volgt u de algemene procedure voor het bewaren van de
ingevoerde gegevens.

1.1.1.2.7.9.Extra veld categorieën contacten
Tevens is het mogelijk om extra veld categorieën aan het Contacten menu toe te
voegen. De extra veld categorieën die in het Contacten menu aan de
administratie worden toegevoegd, worden in het Contacten menu bij het tabblad
Extra velden van een contact weergegeven. De extra veld categorieën worden
hier als sub-tabbladen getoond. Het veld positie bepaalt de volgorde van de
subtabbladen. Alle extra velden worden aan een bepaalde categorie toegewezen.
Wanneer een nieuw extra veld wordt toegevoegd in het Contacten menu, kan
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een keuze gemaakt worden uit de ingevoerde extra veld categorieën (Zie de
paragraaf Extra velden contacten).

Via de optie Extra veld categorieën contacten kunnen extra veld categorieën voor
het Contacten menu aan de administratie worden toegevoegd. Tevens kunnen
bestaande extra veld categorieën uit het contacten menu worden gewijzigd.

Om een extra veld categorie toe te voegen aan het contacten menu of een extra
veld categorie die al in de administratie is opgenomen te wijzigen, volgt u de in
de paragraaf Basistabellen benoemde procedure.

1.1.1.2.7.10.Extra velden contacten
Naast extra velden in het Dieren en Combinaties menu, kunnen ook extra velden
in het Contacten menu worden toegevoegd. De extra velden contacten worden
getoond in het Contacten menu op de verschillende sub-tabbladen binnen het
tabblad Extra velden. Gebruikers kunnen door middel van deze extra velden in
de verschillende extra veld categorieën extra informatie over een contact
toevoegen. Dit kunnen bijvoorbeeld bankgegevens, lidmaatschapgegevens of
andere kenmerken van een contact zijn.

Via de basistabel Extra velden contacten kunnen extra velden voor het Contacten
menu aan de administratie worden toegevoegd. Tevens kunnen bestaande extra
velden uit het Contacten menu worden gewijzigd. Hiervoor volgt u de in de
paragraaf Basistabellen benoemde procedure.

Naast het veld Omschrijving kunt u bij het instellen van deze basistabel de
volgende velden invullen:

1. Uit het afrolmenu selecteert u een Extra veld categorie. Het extra veld zal
aan deze categorie worden toegevoegd en op het tabblad met deze extra
veld categorie worden weergegeven. Om deze stap uit te voeren, moet u
wel al de extra veld categorieën contacten hebben toegevoegd aan de
administratie (Zie de paragraaf Extra veld categorieën contacten).

2. Bij Opties heeft u de mogelijkheid om aan te geven hoe het extra veld
ingevuld dient te worden door de gebruikers. Wanneer u hier niets invult,
wordt dit een open veld waarin gebruikers zelf de inhoud kunnen bepalen.
U kunt echter ook keuzemogelijkheden voor het extra veld aangeven
waaruit de gebruikers een selectie kunnen maken. U doet dit door bij
Opties de verschillende keuzemogelijkheden in te vullen, gescheiden door
een puntkomma (;). De verschillende keuzemogelijkheden zullen
vervolgens als afrolmenu worden weergegeven.
Standaard wordt aan een lijst de optie <Geen> toegevoegd. Deze waarde
kan door de beheerder in de basistabellen niet worden aangepast, maar
staat wel in de lijst. Dit om te voorkomen dat standaard de eerst
ingevoerde waarde geselecteerd wordt, terwijl er nog geen opties
ingevoerd zijn.

3. U kunt door een vinkje achter Uniek te plaatsen aangeven of wijzigen dat
de waarde die door gebruikers in het extra veld wordt ingevoerd maar één
keer in de administratie mag voorkomen. Dit is bijvoorbeeld van belang bij
unieke identificatienummers die niet meerdere keren kunnen voorkomen.
Wanneer u hier geen vinkje plaatst, kunnen ingevoerde waardes meerdere
keren voorkomen. Als u verschillende keuzemogelijkheden heeft
aangegeven bij Opties (stap 2) is het uiteraard niet mogelijk om dit vakje
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aan te vinken, aangezien eenzelfde keuzemogelijkheid meerdere keren
gekozen kan worden.

4. Bij Positie kunt u aangeven welke positie het extra veld op het tabblad van
de bijbehorende extra veld categorie moet innemen. Hiermee kunt u dus
bepalen in welke volgorde de extra velden op een tabblad worden
getoond.

5. Vervolgens volgt u de algemene procedure voor het bewaren van de
ingevoerde gegevens.

1.1.1.2.7.11. Uitslag basistabellen
Alle uitslagen (shows en/of tentoonstellingen) die aan de administratie worden
toegevoegd worden gekoppeld aan een bepaalde uitslag categorie bestaande uit
een uitslag type en een uitslag soort. Ook kunnen verschillende uitslag criteria
aan de administratie worden toegevoegd waardoor per dier gedetailleerde
informatie over een beoordeling kan worden opgenomen. Om optimaal gebruik te
maken van het Uitslagenmenu dienen er 4 basistabellen te worden ingericht
namelijk de basistabellen Uitslag Types, Uitslag Soorten, Uitslag Categorieën en
Uitslag Criteria.

1.1.1.2.7.12. Uitslag types
Allereerst worden de uitslag types aan de administratie toegevoegd. Uitslag
types kunnen bijvoorbeeld shows, wedstrijden of tentoonstellingen zijn. Uitslag
types worden getoond in het openingsscherm van het Uitslagen menu, verspreid
over de bovenste rij met tabbladen, waarbij ieder uitslag type op een apart
tabblad getoond wordt. Ook de lijst met uitslagen toont een kolom met uitslag
types. Daarnaast wordt het uitslag type ook getoond op het tabblad Uitslagen bij
de diergegevens in het Dieren menu.

Via de basistabel Uitslag types kunnen verschillende uitslag types aan de
administratie worden toegevoegd. Tevens kunnen bestaande uitslag types
worden gewijzigd. Hiervoor volgt u de in de paragraaf Basistabellen benoemde
procedure.

1.1.1.2.7.13.Uitslag soorten
Vervolgens worden de uitslag soorten aan de administratie toegevoegd. Uitslag
soorten kunnen bijvoorbeeld wedstrijdproeven zijn. De uitslag soorten worden
getoond in het openingsscherm van het Uitslagenmenu, verspreid over de
tweede rij met tabbladen, waarbij iedere uitslag soort op een apart tabblad
getoond wordt.
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Tevens wordt de uitslag soort getoond op het tabblad Uitslagen bij de
diergegevens in het Dierenmenu.

Via de basistabel Uitslag Soort kunnen verschillende soorten uitslagen aan de
administratie worden toegevoegd. Tevens kunnen bestaande uitslag soorten uit
het menu Uitslagen gewijzigd worden. Hiervoor volgt u de in de paragraaf
Basistabellen benoemde procedure.

Naast het veld Omschrijving dient u bij het instellen van deze basistabel de
volgende velden in te vullen:

1. Uit het afrolmenu selecteert u een Categorie. De uitslag zal aan deze
categorie worden toegevoegd. Om deze stap uit te voeren, moet u wel al
de uitslag types hebben toegevoegd aan de administratie (Zie de
paragraaf Uitslag types) aangezien deze in het afrolmenu getoond worden.

2. Bij Positie geeft u aan welke positie uitslagen van dit soort in de lijst met
uitslagen moeten innemen. Hiermee kunt u dus bepalen in welke volgorde
de uitslagen en tabbladen getoond worden in het uitslagen
openingsscherm en op het uitslagen tabblad in het Dieren menu.

3. Door het vakje Totaaltelling aan te vinken wordt het tabblad Samenvatting
getoond. Op het tabblad Samenvatting wordt bij de beoordelingsgegevens
van een dier een totaal weergegeven van het bepaalde aantal punten
binnen het maximaal te behalen aantal punten, zoals aangegeven bij het
instellen van de basistabel uitslag criterium. (zie de paragraaf Uitslag
criteria) Aangezien het maximum aantal te bepalen punten gekoppeld is
aan een uitslag soort wordt deze instelling bij deze basistabel aangeboden.
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In tegenstelling tot de drie bovengenoemde velden is een Totaaltelling niet
verplicht voor het aanmaken of wijzigen van deze basistabel.

1.1.1.2.7.14.Uitslag categorieën
Vervolgens kan de basistabel met uitslag categorieën worden ingesteld.
Uitslag categorieën kunnen bijvoorbeeld zijn Kop, Romp en/of Staart.
Ingevoerde uitslag categorieën worden getoond als tabbladen bij de
beoordelingsgegevens van een uitslag voor een dier. De verschillende uitslag
categorieën vormen aparte tabbladen in dit scherm. Op deze tabbladen staan de
toegevoegde uitslag criteria (zie de paragraaf Uitslag criteria).

Via de basistabel Uitslag categorie kunnen verschillende categorieën uitslagen
aan de administratie worden toegevoegd. Tevens kunnen bestaande uitslag
categorieën uit het Uitslagen menu worden gewijzigd. Hiervoor volgt u de in de
paragraaf Basistabellen benoemde procedure.

Naast het veld Omschrijving dient u bij het instellen van deze basistabel de
volgende velden in te vullen:

1. Uit het afrolmenu selecteert u een categorie. Om deze stap uit te voeren,
moet u wel al de uitslag types en soorten hebben toegevoegd aan de
administratie (Zie de paragraaf Uitslag types en Uitslag soorten
respectievelijk) aangezien deze gecombineerd in het afrolmenu getoond
worden. De uitslag categorie tabbladen die door middel van deze
basistabel worden aangemaakt zullen vervolgens op het scherm met
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beoordelingsgegevens van uitslagen met deze categorie (uitslag type en
soort) worden toegevoegd.

2. Bij Positie geeft u aan welke positie tabbladen met deze categorie in de
volgorde van tabbladen moet innemen. Hiermee kunt u dus bepalen in
welke volgorde tabbladen getoond worden op het beoordelingsgegevens
scherm.

3. Door het vakje Totaaltelling aan te vinken wordt op het tabblad
Samenvatting een totaal weergegeven van het behaalde aantal punten
voor de criteria op dit tabblad. Hiervoor dient wel een maximum
puntenaantal te zijn opgegeven door middel van de basistabel uitslag
criterium. (zie de paragraaf Uitslag criteria)

In tegenstelling tot de eerste twee bovengenoemde velden is een Totaaltelling
niet verplicht voor het aanmaken of wijzigen van deze basistabel.

1.1.1.2.7.15.Uitslag criteria
Na het instellen van het uitslag type, de uitslag soort en categorie basistabellen
kan de uitslag criteria basistabel worden ingesteld. Uitslag criteria kunnen
bijvoorbeeld zijn neuslengte, ogenstand, vachtdikte en/of staartlengte.

De uitslag criteria die in de administratie zijn opgenomen worden getoond op
tabbladen in het beoordelingsgegevens scherm van een uitslag voor een bepaald
dier. De naam van de deze tabbladen is afhankelijk van de naamgeving die
gekozen is bij het invoeren van de uitslag categorieën basistabellen. (Zie de
paragraaf Uitslag categorieën) Uitslag criteria worden aan een bepaalde uitslag
categorie toegevoegd en worden binnen dit tabblad getoond. Geautoriseerde
gebruikers kunnen hier de beoordeling van een dier per criteria in de daarvoor
bestemde velden registreren.

Via de basistabel Uitslag criteria kunnen verschillende uitslagen criteria aan de
administratie worden toegevoegd. Tevens kunnen bestaande uitslag criteria
gewijzigd worden. Hiervoor volgt u de in de paragraaf Basistabellen benoemde
procedure.

Naast het veld Omschrijving dient u bij het instellen van deze basistabel de
volgende velden in te vullen:

1. Uit het afrolmenu selecteert u een Uitslag categorie. Om deze stap uit te
voeren, moet u wel al de uitslag types, soorten en categorieën hebben
toegevoegd aan de administratie (Zie de paragraaf Uitslag types, Uitslag
soorten en Uitslag categorieën respectievelijk) aangezien deze
gecombineerd in het afrolmenu worden weergegeven. Het criterium zal
voor uitslagen met de gekozen categorie (uitslag type en soort) getoond
worden op het geselecteerd tabblad (categorie).

2. Bij Opties heeft u de mogelijkheid om aan te geven hoe de beoordeling
ingevuld dient te worden door de gebruikers. Wanneer u hier niets invult,
wordt dit een open veld waarin gebruikers zelf de inhoud kunnen bepalen.
U kunt echter ook keuzemogelijkheden voor het resultaat aangeven
waaruit de gebruikers een selectie kunnen maken. U doet dit door bij
Opties de verschillende keuzemogelijkheden in te vullen, gescheiden door
een puntkomma (;). De verschillende keuzemogelijkheden zullen
vervolgens als afrolmenu worden weergegeven.
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Standaard wordt aan een lijst de optie <Geen> toegevoegd. Deze waarde
kan door de beheerder in de basistabellen niet worden aangepast, maar
staat wel in de lijst. Dit om te voorkomen dat standaard de eerst
ingevoerde waarde geselecteerd wordt, terwijl er nog geen opties
ingevoerd zijn.

3. Bij Positie kunt u aangeven welke positie het veld met het criterium op het
tabblad van de bijbehorende uitslag categorie dient in te nemen. Hiermee
kunt u dus bepalen in welke volgorde de criteria op een tabblad getoond
worden.

4. In het veld Maximum punten kunt u een puntenaantal invoeren dat
maximaal te behalen valt voor het betreffende criterium. Dit wordt
vervolgens gebruikt in de totaaltelling. Er bestaat geen controle die
voorkomt dat gebruikers een hoger aantal punten invoeren dan mogelijk
is. Als beheerder heeft u dus de verantwoordelijkheid om toezicht te
houden op het vullen van de beoordelingen.

Op de Opties en Maximum punten velden na, zijn de bovengenoemde velden
verplicht en dienen te worden ingevuld voor het aanmaken van deze
basistabel.

1.1.1.2.7.16.Wachtlijst categorieën
Deze basistabel wordt alleen getoond als de module Wachtlijst is aangeschaft. De
wachtlijst categorieën die aan een administratie worden toegevoegd, worden in
het menu Wachtlijst als tabbladen getoond. Alle contacten die op een wachtlijst
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zijn opgenomen, worden op deze tabbladen getoond, gegroepeerd per wachtlijst
categorie.

Bij het toevoegen van een nieuwe record in het wachtlijstenmenu worden de
beschikbare wachtlijst categorieën als afrolmenu bij het veld Categorie getoond.
Hier kan een keuze gemaakt worden uit de ingevoerde wachtlijst categorieën.

In de basistabellen kunt u via de optie Wachtlijst categorieën nieuwe wachtlijst
categorieën aan de administratie toevoegen of eerder toegevoegde wachtlijst
categorieën wijzigen. Hiervoor volgt u de in de paragraaf Basistabellen
benoemde procedure.

Naast het veld Omschrijving kunt u bij het instellen van deze basistabel de
volgende velden invullen:

1. U kunt door een vinkje voor Verstuur iedere X dagen een email aan
contacten die gekoppeld zijn aan deze categorie aangeven of wijzigen of er
periodiek een E-mail verstuurd dient te worden aan de contacten in deze
wachtlijst categorie. Deze E-mail bevat een update over de positie van het
contact op de wachtlijst.

2. In het veld tussen de woorden iedere en dagen kunt u aangeven hoe vaak
deze E-mails aan de contacten in de wachtlijst categorie verstuurd moeten
worden. In dit veld kunnen alleen numerieke waarden ingevoerd worden.
Het aantal dagen moet daarnaast meer bedragen dan 0 en minder dan
367. Indien dit niet het geval is ontvangt u een foutmelding.

3. Bij het veld E-mails versturen namens E-mailadres: kan aangegeven
worden namens welk E-mailadres de in stap 1 en 2 benoemde E-mails
verstuurd moeten worden. Het ingevoerde E-mailadres wordt
gecontroleerd op juistheid.

4. Vervolgens kunnen bij het veld Opmerkingen overige opmerkingen over de
betreffende wachtlijst categorie worden toegevoegd en/of opmerkingen die
in de genoemde E-mail getoond moeten worden beschreven worden.

5. Vervolgens volgt u de algemene procedure voor het bewaren van de
ingevoerde gegevens.
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Accounts
In het hoofdmenu Beheer treft u ook de optie Accounts aan. Dit onderdeel
bestaat uit twee tabbladen: Overzicht en Lijst.

Het tabblad Overzicht geeft een overzicht van het totaal aantal bestelde accounts
in de administratie evenals een verdeling van het aantal beschikbare
(ongebruikte) en gebruikte accounts. Deze telling is gesplitst in het aantal lees-,
fokkers- en managementaccounts. Hierdoor kunt u precies zien hoeveel accounts
zijn aangeschaft door uw vereniging, hoeveel accounts hiervan in gebruik zijn en
hoeveel accounts nog kunnen worden toegewezen. Accounts met een einddatum
die in het verleden ligt, worden in dit overzicht meegeteld als gebruikte accounts.

Met de knop Aanmaken kunnen leesaccounts worden aangemaakt voor een
(grote) groep gebruikers.

Het tabblad Lijst toont een lijst met alle individuele accounts die zijn aangemaakt
in de administratie. Ook kunnen via dit tabblad individuele fokkersaccounts,
managementaccounts en leesaccounts worden aangemaakt, gewijzigd en
verwijderd.
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In de kolom Land van beheer (authorisatie categorie) wordt vermeld voor welke
landen een account geautoriseerd is.

De procedure voor het aanmaken, wijzigen en verwijderen van de verschillende
soorten accounts wordt in dit hoofdstuk nader toegelicht.

1.1.1.3. Accounts en Rollen
Voordat u accounts aanmaakt, moet u eerst de verschillende rollen hebben
ingesteld (Zie de paragraaf Rollen). Deze rollen kunnen vervolgens aan een
account gekoppeld worden. Het type account dat u bij de instellingen van de
rollen heeft aangegeven, bepaald welk type account u nu kunt aanmaken voor
een bepaalde rol. Als het ware geeft u in dit menu aan voor welke gebruikers de
eerder aangemaakte rollen van toepassing zijn. Vervolgens worden voor deze
gebruikers de bijbehorende accounts aangemaakt.  Accounts aanmaken
Er zijn verschillende manieren om accounts aan te maken. Er kunnen in één
handeling leesaccounts aangemaakt worden voor een gehele groep gebruikers en
er kunnen één voor één lees-, fokkers- en managementaccounts worden
aangemaakt voor individuele gebruikers.

Nadat u nieuwe accounts heeft aangemaakt, zult u zien dat het overzicht van het
aantal accounts binnen de administratie op het tabblad Overzicht is bijgewerkt
wat betreft het aantal ongebruikte en gebruikte accounts.

Als door het aanmaken van het(de) account(s) het maximum aantal beschikbare
accounts in de administratie bereikt wordt,  krijgt u hiervan een melding. U kunt



Pagina 35 van 63

vervolgens meer accounts bestellen bij ZooEasy. Als alternatief kunt u accounts
verwijderen.

Wanneer een contact waarvoor een lees-, fokkers- of managementaccount wordt
aangemaakt al een account heeft in de administratie, wordt er niet opnieuw een
account voor deze persoon aangemaakt.

Een gebruiker kan met hetzelfde E-mailadres gekoppeld zijn aan meerdere
administraties.

1.1.1.3.1. Leesaccounts aanmaken voor een groep gebruikers
Via het tabblad Overzicht kunt u met één handeling leesaccounts aanmaken voor
een hele groep gebruikers. Het gaat hier om een groep contacten die in dezelfde
contact categorie zijn opgenomen en allemaal dezelfde rol toegewezen krijgen.

Procedure:
1. In het Beheer menu klikt u op het tabblad Accounts. Het tabblad Overzicht

wordt direct getoond.
2. Halverwege het tabblad ziet u onder het kopje Leesaccounts aanmaken

twee afrolmenu’s.

Door middel van deze afrolmenu’s kunt u aangeven voor welke
gebruikersgroep (welke groep contacten op basis van contact categorie) en
met welke rol de leesaccounts moeten worden aangemaakt en voor welke
landen (autorisatie categorieën) deze accounts moeten worden geautoriseerd.
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a. Bij Contactcategorie kunt u uit het afrolmenu een groep contacten
selecteren voor wie de leesaccounts worden aangemaakt. Dit kan
bijvoorbeeld zijn de contactgroep Leden of Commissieleden. U moet
hiervoor wel al contact categorieën hebben aangemaakt (Zie de
paragraaf Contact categorieën) en moeten er contacten aan de
administratie zijn toegevoegd (Zie de paragraaf Procedure en
Tabbladen in het Contacten handboek).

b. Bij Rol kunt u uit het afrolmenu een rol selecteren die u aan deze
groep contacten wilt toewijzen. Dit kan bijvoorbeeld zijn Overige
commissieleden of Leden. De rollen die in dit afrolmenu getoond
worden, zijn de rollen die u eerder heeft aangemaakt (Zie de
paragraaf Rollen) en waarvoor u bij het instellen van de rol heeft
aangegeven dat het type account Leesaccount is. Alleen rollen van
het type Lees worden in dit afrolmenu getoond.

c. Bij het veld Land van beheer kunt u de landen (autorisatie
categorieën)  selecteren, waarvoor de accounts geautoriseerd
moeten worden.

3. Klik vervolgens op de link Aanmaken bovenaan het scherm om de
leesaccounts aan te maken.

4. Er wordt een telling uitgevoerd op het aantal aan te maken accounts,
waarna u wordt gevraagd of u inderdaad dit aantal accounts wilt
aanmaken.

5. Als het aantal contacten uit de geselecteerde contact categorie meer
bedraagt dan het aantal ongebruikte leesaccounts in de administratie, dan
krijgt u hiervan een melding. U kunt vervolgens meer leesaccounts
bestellen bij ZooEasy. Als alternatief kunt u het aantal contacten in de
betreffende contact categorie reduceren. Pas dan kunnen de leesaccounts
aangemaakt worden.

6. Klik “Ja” als u het genoemde aantal leesaccounts wilt aanmaken. De
leesaccounts worden nu aangemaakt voor alle contacten in de aangegeven
contact categorie. Al deze contacten krijgen vervolgens een leesaccount
met de door u aangegeven rol. Als u op “Nee” of “Annuleren” klikt keert u
terug naar het Accounts Overzicht scherm en worden er geen nieuwe
leesaccounts aangemaakt.

7. Wanneer de leesaccounts zijn aangemaakt, ontvangen de gebruikers uit
deze contact categorie een E-mail. Hierin wordt aangegeven dat er een
leesaccount voor hem/haar is aangemaakt en hoe ingelogd kan worden in
ZooEasy Online.

Als een gebruiker nog geen account heeft voor ZooEasy Online en het
E-mailadres dus nog niet voorkomt in de administratie, wordt in deze E-mail
tevens de gebruikersnaam en het wachtwoord van de gebruiker vermeld.

Als een gebruiker al toegang heeft tot een andere administratie, ontvangt de
gebruiker een uitnodiging voor deze administratie maar wordt in de E-mail
geen wachtwoord vermeld.

Bovenstaande procedure geldt alleen voor het aanmaken van leesaccounts
voor een groep gebruikers. Deze gebruikers moeten al bij een contact
categorie zijn ingedeeld. Voor het individueel aanmaken van accounts voor
gebruikers volgt u onderstaande procedure.
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1.1.1.3.2. Individueel lees-, fokkers- en managementaccounts aanmaken
Fokkers- en managementaccounts moeten individueel worden aangemaakt en
kunnen niet voor een gehele groep gebruikers tegelijk worden aangemaakt.

Procedure:
1. In het Beheer menu klikt u op het tabblad Accounts.
2. Vervolgens klikt u op het tabblad Lijst.
3. Er verschijnt een lijst met reeds in de administratie aangemaakte

accounts. Als u nog geen accounts heeft aangemaakt, toont deze lijst
alleen het account van de beheerder.

4. Klik op de link Toevoegen.
Het onderstaande scherm wordt geopend waarin u een nieuw account kunt
aanmaken voor een gebruiker.

5. Bij Contactnummer kunt u de betreffende gebruiker opzoeken.
Het koppelen van een account aan een contact is van belang voor het
uitvoeren van verschillende controles op de instellingen ten aanzien van
“alleen eigen data”. Indien u deze koppeling niet aanbrengt en de rol
waaraan het account gekoppeld is bevat beperkingen ten aanzien van
eigen data, dan krijgt het account rechten op data waarbij geen eigenaar
en/of fokker is ingevoerd.

a. U klikt hiervoor op de […] knop  achter het invulveld. Vervolgens
wordt de lijst met contacten geopend. U kunt het contact opzoeken
door het zoekveld in te vullen, gecombineerd met de juiste
zoekselectie uit het afrolmenu voor dit veld. Vervolgens klikt u op
Zoeken.
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b. Daarnaast kunt u een contact opzoeken door in de verschillende
tabbladen te bladeren. U voegt het contact toe door op zijn/haar
naam te klikken.

Als alternatief is het ook mogelijk het nummer van het contact, als dit
bekend is, in het veld Nummer in te vullen. Er wordt een controle
uitgevoerd om te controleren of dit nummer voorkomt in de administratie.
Als dit niet het geval is, ontvangt u een melding dat het veld Nummer
onjuist is ingevuld.

6. Naam is een veld dat automatisch wordt ingevuld. Wanneer u in stap 5
een contact geselecteerd heeft, verschijnt hier de naam van het contact.
Dit is ook van toepassing als u een correct contactnummer heeft ingevuld
en het account opgeslagen wordt. Bij het opslaan wordt de
corresponderende data opgehaald.

7. Met het veld einddatum is het mogelijk een account (tijdelijk) de toegang
tot ZooEasy Online te ontzeggen. Na de ingestelde einddatum kan het
account geen gebruik meer maken van ZooEasy online. Als de gebruiker
probeert in te loggen, wordt de volgende melding getoond.

“Helaas kunt u niet meer inloggen in deze administratie. De einddatum van
uw account binnen deze administratie is verlopen. Neem contact op met de
beheerder van deze administratie voor verdere ondersteuning.”

Zolang het account niet definitief wordt verwijderd, blijft deze zichtbaar in de
lijst met accounts op het tabblad Accounts. Ook blijven eventuele persoonlijke
opmerkingen en bijlagen (zie handboek dieren) bewaard die door de
gebruiker van deze account werden toegevoegd bij een dier.

8. Bij E-mail vult u het E-mailadres van de gebruiker in. Dit kan en mag
afwijken van het E-mailadres van het contact.

9. Bij Rol selecteert u een rol uit het afrolmenu. Dit kan bijvoorbeeld zijn
Commissielid of Beheerder. De rollen die in dit afrolmenu getoond worden,
zijn de rollen die u eerder heeft aangemaakt (Zie de paragraaf Rollen)
Door de keuze die u in het veld rol maakt, wordt bepaald of het type
account wat aangemaakt wordt een lees-, fokkers- of managementaccount
zal zijn. Dit is in overeenstemming met het accounttype dat u bij het
instellen van de rol heeft aangegeven.

10.Bij IP adres heeft u de mogelijkheid eventueel een IP adres van de
gebruiker toe te voegen. Als u een waarde in dit veld invoert, kan de
betreffende gebruiker alleen inloggen vanaf dat IP adres. Inloggen met
hetzelfde account vanaf een ander IP adres wordt vervolgens niet
toegestaan. Met deze optie kan misbruik worden tegengegaan. In het
geval van een dynamisch IP adres (inloggen via de GSM) kan gewerkt
worden met Wildcards (*). Door een wildcard te plaatsen na een aantal
karakters van het IP adres, kan toegang gekregen worden tot de database
met IP adressen die met de waarde voor de wildcard beginnen.

11.Bij Opmerkingen kunt u nog eventuele extra opmerkingen toevoegen die
betrekking hebben op het account. Houdt er wel rekening mee dat deze
opmerkingen ook getoond worden op het tabblad Mijn account en ook
zichtbaar zijn in andere administraties waartoe het account (E-mailadres)
toegang heeft.

12.In het linkervak bij de Landen van beheer, staan de landen waarvoor de
geselecteerde account geautoriseerd kan worden. Met de pijltjestoetsen is
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het mogelijk een account te autoriseren voor landen. De beheerder van de
administratie kan zichzelf en andere accounts voor alle landen autoriseren.
Andere accounts kunnen alleen landen toewijzen aan accounts, waar ze
zelf voor zijn geautoriseerd.

13.Klik vervolgens op Bewaren om het account toe te voegen aan de
administratie. U keert automatisch terug naar de lijst waarin het nieuw
aangemaakte account wordt getoond. Het tabblad Overzicht is ook
aangepast. Klik op Lijst als u terug wilt keren naar het tabblad Lijst in de
Accounts optie.
Klik op Annuleren als u de wijzigingen niet wilt bewaren. De wijzigingen
worden, nadat u dit heeft bevestigd, ongedaan gemaakt en de
accountgegevens worden ‘opnieuw’ getoond.

14.Wanneer het account is aangemaakt, ontvangt de gebruiker een E-mail.
Hierin wordt uitgelegd dat er een account voor hem/haar is aangemaakt
en hoe ingelogd kan worden in ZooEasy Online. Tevens wordt de
gebruikersnaam en het wachtwoord van de gebruiker in de E-mail
vermeld.

1.1.1.4.Accounts beheren
U kunt ook bestaande accounts wijzigen of verwijderen.

1.1.1.4.1. Accounts verwijderen
Om een account dat al binnen de administratie bestaat te verwijderen, volgt u
onderstaande procedure:

1. In het Beheer menu klikt u op het tabblad Accounts.
2. Binnen Accounts klikt u op het tabblad Lijst.

Op het scherm verschijnt nu een lijst van bestaande accounts binnen de
administratie.

3. Navigeer naar het account dat u wilt verwijderen en klik op het kruisje
achter het betreffende account.

4. Er wordt gevraagd of u zeker weet dat u het account wilt verwijderen. Klik
“Ja” als u het account wilt verwijderen. Eventuele persoonlijke
opmerkingen of persoonlijke bijlagen die door de verwijderde account
werden vastgelegd bij dieren worden ook verwijderd. Klik “Nee”of
“Annuleren” als u terug wilt keren naar de lijst van accounts binnen de
administratie. Het account wordt niet verwijderd.

Het eigen account verwijderen is niet mogelijk.
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Als de module autorisatiecategorieën in gebruik is, mag een account alleen
worden verwijderd door een account die toegang heeft tot minstens dezelfde
landen als de te verwijderen account. Het account van de beheerder van de
administratie verwijderen is niet mogelijk.

1.1.1.4.2. Accounts wijzigen
Om een bestaand account te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

1. In het Beheer menu klikt u op het tabblad Accounts.
2. Binnen Accounts klikt u op het tweede tabblad Lijst.

Op het scherm verschijnt nu een lijst van bestaande accounts binnen de
administratie.

3. Klik op het account dat u wilt wijzigen.
In een nieuw scherm verschijnen nu de gegevens van het account.

4. Vervolgens kunt een nieuw contact koppelen aan een account door op de
[…] knop  te klikken of het contactnummer in te voeren (zie stap 5a in de
paragraaf Individueel lees-, fokkers- en managementaccounts aanmaken)

5. Daarnaast is het ook mogelijk om de Einddatum, de Rol, het IP adres, het
Opmerkingen veld en de landen van beheer te wijzigen. (zie stap 7, 9, 10,
11 en 12 in de paragraaf Individueel lees-, fokkers- en
managementaccounts aanmaken) Wanneer de rol gewijzigd wordt, vindt
er een controle plaats op het aantal beschikbare accounts voor het account
type van de nieuwe rol. Indien er te weinig accounts beschikbaar zijn
krijgt u hiervan een melding en is het wijzigen van de rol niet mogelijk.

6. Een E-mailadres van een account kan gewijzigd worden door op de link
Wijzig het e-mail adres te klikken. In het popup scherm dat verschijnt kan
het nieuwe E-mailadres worden ingevuld. Door op de knop Wijzigingen te
klikken wordt het E-mailadres bewaard en het popupscherm gesloten. Als
een account aan meerdere administraties is gekoppeld, geldt het nieuwe
e-mailadres voor al deze administraties. Het nieuwe e-mailadres moet een
voor ZooEasy nog onbekend E-mailadres zijn.

7. Klik na het wijzigen van de gegevens op Bewaren, Lijst of Annuleren.
(zie de paragraaf Individueel lees-, fokkers- en managementaccounts
aanmaken, stap 12 voor een uitleg van deze opties)

1.2. Toezicht houden op vulling basistabellen
Als beheerder dient u toezicht te houden op het vullen van de basistabellen door
gebruikers. Dit betreft voornamelijk de velden Plaats en Land binnen het
menuonderdeel Contacten.

Gebruikers kunnen zelf een plaats en/of land toevoegen bij het invoeren van
contactgegevens in het menuonderdeel Contacten of uitslagen in het Uitslagen
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menu als hun plaats en/of land nog niet voorkomt in de lijst met opties.
Daarnaast kunnen gebruikers bij het invoeren van diergegevens in het dieren
menuonderdeel zelf een ras, kleur en/of titel toevoegen als de gewenste keuzes
niet voorkomen in de lijst met opties.

Belangrijk is dat er toezicht wordt gehouden op deze toevoegingen. Het kan
bijvoorbeeld voorkomen dat gebruikers niet bestaande, vreemde plaatsen,
landen, rassen, titels of kleuren toevoegen. Ook kunnen opties worden
toegevoegd die al in de lijst voorkomen maar met een andere spelling zijn
toegevoegd. Deze feitelijk dubbele waarden en irrelevante waarden moeten
verwijderd worden.

Wanneer u een ingevoerde plaats-, land-, ras-, titel- of kleurwaarde wilt
verwijderen, moet u allereerst nagaan of hier geen records aan gekoppeld zijn.
Als dit het geval is, zal het niet mogelijk zijn om de ingevoerde optie te
verwijderen en ontvangt u een foutmelding. U dient dan het contact of de uitslag
te wijzigen en de juiste gegevens voor plaats en/of land in te voeren (Zie de
paragraaf Procedure en Tabbladen in het Contacten handboek en de paragraaf
Procedure uitslag toevoegen of wijzigen in het Uitslagen handboek) of het dier te
wijzigen en de juiste gegevens voor ras, titel en/of kleur in te voeren (Zie de
paragraaf Tabblad basisgegevens in het Dieren handboek). Hierdoor bestaat er
geen koppeling meer tussen een contact of uitslag en de onjuiste waarde voor
plaats en/of land of het dier en het onjuiste ras, titel en/of kleur. Vervolgens is
het wel mogelijk om de incorrecte plaats-, land-, ras-, titel- of kleurwaarde te
verwijderen.

Procedure voor het verwijderen:
1. In het Beheer menu selecteert u het tabblad Basistabellen.
2. In het afrolmenu selecteert u vervolgens Plaatsen, Landen, Rassen, Titels

of Kleuren afhankelijk van de waarde die u wilt verwijderen.
3. De lijst met ingevoerde waarden verschijnt op het scherm.
4. Navigeer naar de dubbele of incorrecte waarde en klik vervolgens op het

kruisje achter de waarde.
5. Een melding verschijnt waarin gevraagd wordt of u de waarde wilt

verwijderen.
Klik “Ja” als u de waarde wilt verwijderen.
Klik “Nee” of “Annuleren” als u terug wilt keren naar de lijst. De waarde
wordt niet verwijderd.

1.2.1.1. Import
In het Beheer menu, treft u ook het tabblad Import. Via dit tabblad is het
mogelijk om diverse gegevens in de database te importeren. U heeft de
mogelijkheid om gegevens te importeren vanuit de Raad van Beheer en vanuit
overige bestanden. Overeenkomstig heeft het tabblad Import de sub-tabbladen;
Raad van Beheer en Importeren bestanden. De specificaties voor de
importbestanden, zoals kolomtitels en aantal kolommen, worden beschreven in
de Handleiding importeren bestanden in ZooEasy Online.

Als de module Autorisatie Categorieën in gebruik is, is het veld land van beheer
op de subtabbladen Raad van Beheer, Dieren, Combinaties, Contacten en
Uitslagen verplicht. De geïmporteerde gegevens worden tijdens het importeren
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automatisch toegewezen aan het land (de autorisatie categorie) dat is
geselecteerd.

1.2.1.1.1.
Raad van Beheer
Dit tabblad met bijbehorende functionaliteit wordt alleen getoond indien deze
module is aangeschaft. Via dit tabblad is het mogelijk om de stamboomgegevens
en verkoop/adresgegevens die de Raad van Beheer periodiek beschikbaar stelt in
de database te importeren.

Alvorens te beschrijven hoe de import uitgevoerd moet worden volgt een uitleg
over de door de Raad van Beheer (“RvB”) aangeleverde bestanden. De RvB
bestanden worden in CSV formaat door de RVB aan u aangeleverd. Door op een
bestand te klikken om het te openen, zal het in Microsoft Excel geopend worden
aangezien op de meeste computers dit bestandstype gekoppeld is aan Excel.
Microsoft heeft echter bepaalde ‘voorkeursinstellingen’ en zal de inhoud van het
bestand gaan muteren, hetgeen niet meer te herstellen is.

Open daarom de bestanden niet met Excel. Als de bestanden toch in Excel
geopend moeten worden, sla het bestand dan niet op, maar maak er een kopie
van.

Het is het beste om de RvB bestanden in Notepad of Textpad te openen. Dit
platte tekst programma voert geen aanpassingen door en u kunt indien nodig
aanpassingen in Notepad doorvoeren.
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De RvB levert de bestanden standaard aan in ANSI codering. Om de bestanden
in te kunnen lezen moeten ze zijn opgemaakt met UTF8 codering. Bij het opslaan
van een (aangepast) bestand in Notepad kiest u daarom niet voor gewoon
Opslaan, maar voor Opslaan Als. Onder in het dan getoonde scherm kunt u de
codering aanpassen, waarna als voor UTF8 gekozen is, de bestanden gereed zijn
voor import in ZooEasy Online.

In ZooEasy Online selecteert u bovenaan het scherm, de juiste bestanden door
achter Bestandsnaam aangevraagde stambomen en/of Bestandsnaam Verkoop
Hond/ Adreswijziging op de Bladeren knop te klikken. Nadat hier op geklikt is,
verschijnt een venster waarin een bestand geselecteerd kan worden. Wanneer u
het bestand geselecteerd heeft, verschijnt de locatie van het bestand in het
betreffende invulveld.

Selecteer, indien van toepassing, het land van beheer (de autorisatie categorie).

Vervolgens kunt u onder Instellingen Algemeen aangeven of het NHSB nummer
en een spatie als voorvoegsel aan de stamboomnummers moeten worden
toegevoegd. Tevens kan hier gekozen worden om de gegevens die in
hoofdletters in de originele bestanden voorkomen te converteren naar kleine
letters. Dit geldt voor Honden namen, Contacten, Rassen en Kleuren.

Bij Instellingen Extra velden kunt u instellen of de extra gegevens die door de
Raad van beheer worden meegeleverd overgezet moeten worden naar de Extra
velden van de betreffende dieren. Als bij een extra veld opties zijn gedefiniëerd
in ZooEasy, moet de waarde van het extra veld in het importbestand exact
overeenkomen met de waarde die in ZooEasy staan. Dit geldt ook voor hoofd- en
kleine letters. Bij opties kan er een verschil in betekenis zijn tussen een
hoofdletter A en een kleine letter a.

Vervolgens klikt u op Import om de gegevens te importeren met de ingevoerde
instellingen. Het is ook mogelijk om de bestandinhoud te controleren en na te
gaan of er geen fouten voorkomen die de import kunnen blokkeren door op Test
import te klikken. Tijdens het het importeren of het uitvoeren van een testimport
is de functionaliteit van ZooEasy niet beschikbaar, zodat het proces niet wordt
verstoord. Zodra de import of de testimport klaar is, verschijnt er een melding.
Van de testimport wordt vervolgens een resultatenlog getoond. Hierin worden
alle, te verrichten, handelingen per nest of adreswijziging getoond. Omdat de
handelingen per set gegevens getoond worden kan het voorkomen dat er staat
dat meerdere malen bijvoorbeeld dezelfde stad wordt toegevoegd. In de
uiteindelijke import is dat niet het geval en wordt slechts 1x die stad toegevoegd.

Bij het uitvoeren van de uiteindelijke import wordt geen resultatenlog getoond.

1.2.1.1.2.Importeren bestanden
Naast de Raad van Beheer gegevens, is het ook mogelijk om gegevens uit
overige documenten in de database te importeren.
De import functionaliteit wordt in verschillende modules aangeboden. Wanneer
de import functionaliteit voor de dieren wordt aangeschaft verschijnen de
tabbladen Dieren en Extra velden Dieren. Hetzelfde geldt voor Combinaties en
Contacten, waarbij per module twee tabbladen beschikbaar komen. De import
module voor de Uitslagen bevat slechts één tabblad.
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Hiermee is het mogelijk om bestanden met Dieren, Combinaties, Contacten en
Uitslagen te importeren. Daarnaast kunnen ook gegevens voor de Extra velden
van Dieren, Combinaties en Contacten uit overige bestanden geïmporteerd
worden. Afhankelijk van de bestanden die u wenst te importeren selecteert u een
van de onderstaande tabbladen die binnen het Importeren bestanden tabblad
voorkomen:

Indien in uw administratie de importfunctionaliteit niet beschikbaar is kunt u
tegen een eenmalige vergoeding de import laten uitvoeren door de ZooEasy
Online helpdesk. Neemt u hiervoor contact op met de helpdesk.

Van de beschikbare importmogelijkheden is een uitgebreide import specificatie
per bestand aanwezig. Hierin worden alle voorwaarden per bestand benoemd.
Het bestand met specificaties is op te vragen bij de ZooEasy Online helpdesk.

1.2.1.1.2.1.Dieren
Gebruikers kunnen via dit sub-tabblad een bestand met diergegevens selecteren
en deze in de administratie importeren. Nadat op de Bladeren knop wordt
geklikt, verschijnt een venster waarin dit bestand geselecteerd kan worden.
Alleen een bestand van het formaat *.CSV kan worden toegevoegd. Wanneer een
bestand geselecteerd wordt, verschijnt de locatie van het bestand in het
betreffende invulveld.

Selecteer, indien van toepassing, het land van beheer (de autorisatie categorie).

Wanneer vervolgens op Toon de kolommen uit bestand wordt geklikt, wordt
gecontroleerd of het geselecteerde bestand voldoet aan de vereisten voor het
importeren van een bestand met diergegevens.

Nadat deze stappen zijn doorlopen wordt het mogelijk om de opties Import of
Test import aan te klikken onderaan het tabblad.
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Door op Test Import te klikken wordt de bestandinhoud gecontroleerd en wordt
nagekeken of er geen fouten voorkomen die de import kunnen blokkeren.

Door op Import te klikken wordt het bestand gecontroleerd en daadwerkelijk in
de administratie geïmporteerd. De geïmporteerde gegevens worden vervolgens
aan de dieren in de administratie toegevoegd.

Het is van belang om te weten dat de gegevens in de kolom Registratienummer
gecontroleerd worden op aanwezigheid in het programma. Als deze kolom
registratienummers bevat die al aanwezig zijn in de administratie zal de import
niet uitgevoerd kunnen worden. Een nummer dat al aanwezig is, maar met een
extra spatie of bijvoorbeeld een punt wordt aangeleverd, zal gezien worden als
een nieuw record en dus nieuw worden toegevoegd.

1.2.1.1.2.2.Combinaties
Via het tabblad Combinaties kunnen gebruikers een bestand met
combinatiegegevens selecteren en deze in de administratie importeren. Hiervoor
wordt eenzelfde procedure gevolgd als voor het importeren van een bestand met
diergegevens. (Zie de paragraaf Importeren bestanden – Dieren).
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Bij het importeren van combinatiegegevens dient in kolom 6 een
combinatienummer, in de vorm van een nestidentificatienummer, in het bestand
ingevoerd te zijn. Nestidentificatienummer dient ook als extra veld bij de
combinaties in de administratie ingevoerd te zijn en kan uit het afrolmenu
gekozen worden. De in dit afrolmenu voorkomende waarden komen dan ook
overeen met de via de basistabellen toegevoegde Extra velden voor de
combinaties. (Zie de paragraaf Overige basistabellen – Extra velden combinaties)

Bij het importeren van een bestand met combinatiegegevens is het daarnaast
mogelijk om de geïmporteerde gegevens van een combinatie te koppelen aan
een dier dat onderdeel uitmaakt van het geïmporteerde nest. Zo ontstaat er bij
een dier een koppeling van het dier met een bepaald nest. Plaatst u hiervoor een
vinkje voor de link Koppeling aanmaken tussen Combinatie en Dier op het
Combinaties tabblad.

Vervolgens dient achter het veld Combinatie extra velden en het veld Dier extra
velden via een afrolmenu een selectie gemaakt te worden uit de extra velden. De
extra veld waarden die in deze afrolmenu’s voorkomen komen overeen met de
Extra velden combinaties en de Extra velden Dieren die via de basistabellen aan
de administratie zijn toegevoegd (Zie de paragraaf Overige basistabellen – Extra
velden combinaties en de paragraaf Overige basistabellen – Extra velden dieren).
Het extra veld dat het nestidentificatienummer bevat dient hier voor beide
geselecteerd te worden. Deze waarden, nestidentificatienummers, dienen gelijk
te zijn evenals de ouders van het dier en de ouders uit de combinatie, om deze
koppeling tot stand te brengen.
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Bovenstaande geldt alleen voor nieuw toegevoegde combinaties en is niet van
toepassing voor combinaties die al in de administratie voorkomen.

Na het succesvol importeren van de combinatiegegevens in de administratie
worden deze aan de combinaties in de administratie toegevoegd.

1.2.1.1.2.3.Contacten
Via het tabblad Contacten kunnen gebruikers een bestand met contactgegevens
selecteren en deze in de administratie importeren. Hiervoor wordt eenzelfde
procedure gevolgd als voor het importeren van een bestand met diergegevens.
(Zie de paragraaf Importeren bestanden – Dieren)

Na het succesvol importeren van de contactgegevens in de administratie worden
deze aan de contacten in de administratie toegevoegd. De toegevoegde
contacten kunnen niet aan een contact categorie worden toegewezen en zijn
daarom in de lijst met contacten gemakkelijk terug te vinden op het tabblad
<Geen>.

1.2.1.1.2.4.Uitslagen
Via het Uitslagen tabblad kan een bestand met uitslagen aan de administratie
worden toegevoegd. Hiervoor wordt eenzelfde procedure gevolgd als voor het
importeren van een bestand met dier-, combinatie- en contactgegevens. (Zie de
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paragraaf Importeren bestanden – Dieren, de paragraaf Importeren bestanden –
Combinaties en de paragraaf Importeren bestanden - Contacten)

Na het selecteren van het bestand met de uitslaggegevens, dient op dit tabblad
tevens een uitslag categorie geselecteerd te worden, waaraan de te importeren
gegevens toegevoegd dienen te worden. Bij het Uitslag categorie veld dient u
hiervoor een uitslag categorie uit het afrolmenu te selecteren. De inhoud van dit
afrolmenu toont de uitslag categorieën (uitslag types en soorten) die eerder via
de betreffende basistabellen aan de administratie zijn toegevoegd (zie de
paragraaf Uitslag types en Uitslag Soorten).

Hierna volgt u wederom de eerder genoemde procedure.

Voor het importeren van een uitslagenbestand geldt dat het bestand minimaal 5
kolommen moet bevatten. Als dit niet het geval is, kan het bestand niet
geïmporteerd worden. Er kunnen tot maximaal 255 kolommen geïmporteerd
worden. Als er meer dan 5 kolommen voorkomen in het bestand worden deze,
nadat op de knop Toon de kolommen uit bestand wordt geklikt, toegevoegd op
het tabblad, onder de 5 vaste kolommen. Indien nodig verschijnt er een scrollbar
om door de extra kolommen te navigeren.

De kolomnamen van de extra kolommen in het bestand staan niet vast. De
kolomnamen van de extra kolommen, zoals deze in het aangeleverde bestand
gespecificeerd zijn, worden als labels getoond. Rechts van de labels van de extra
kolommen verschijnt op het tabblad vervolgens een afrolmenu waaruit uit een
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combinatie van uitslag categorie en uitslag criterium moet worden gekozen. De
inhoud van dit afrolmenu bestaat uit combinaties van de eerder toegevoegde
uitslag categorieën en uitslag criteria (zie de paragraaf Uitslag categorieën en de
paragraaf Uitslag criteria). Indien hier geen selectie wordt gemaakt, is het niet
mogelijk om de gegevens te
importeren.

Na het succesvol importeren van de uitslaggegevens in de administratie worden
deze bij de uitslagen, in de gekozen uitslag categorie, aan de administratie
toegevoegd.

1.2.1.1.2.5.Extra velden Dieren
Via dit tabblad is het mogelijk om een bestand met extra veld gegevens van
dieren in de administratie te importeren. Hiervoor wordt eenzelfde procedure
gevolgd als voor het importeren van een bestand met dier-, combinatie- en
contactgegevens. (Zie de paragraaf Importeren bestanden – Dieren, de
paragraaf Importeren bestand - Combinaties en de paragraaf Importeren
bestanden – Contacten)

Echter, voor het importeren van een extra velden bestand geldt dat het bestand
minimaal 2 kolommen moet bevatten.
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Naast iedere extra toegevoegde kolom verschijnt op het tabblad vervolgens een
afrolmenu waaruit een extra veld categorie en extra veld kan worden
geselecteerd. De inhoud van dit afrolmenu bestaat uit combinaties van de eerder
toegevoegde extra veld categorieën dieren en extra velden dieren. (zie de
paragraaf Extra veld categorieën dieren en de paragraaf Extra velden dieren)
Indien hier geen selectie wordt gemaakt, is het niet mogelijk om de gegevens te
importeren.

Na het succesvol importeren van de extra veld gegevens in de administratie
worden deze bij de extra velden van de betreffende dieren, in de relevante extra
veld categorie, aan de administratie toegevoegd.

Let u er wel op dat bij het importeren van nieuwe extra veld gegevens voor een
dier, de bestaande extra veld gegevens vervangen worden. Een leeg
aangeleverde cel vervangt derhalve reeds aanwezige gegevens.

1.2.1.1.2.6.Extra velden Combinaties
Via dit tabblad is het mogelijk om een bestand met extra veld gegevens van
combinaties in de administratie te importeren. Hiervoor wordt dezelfde procedure
gevolgd als voor het importeren van een bestand met extra veld gegevens dieren
(Zie de paragraaf Importeren bestanden – Extra velden Dieren).

Voor het importeren van een extra velden combinaties bestand geldt ook dat het
bestand minimaal 2 kolommen moet bevatten. Alleen de eerste kolom moet de
specifieke titel CombinatieId bevatten. De inhoud van dit veld moet gevuld
worden met reeds in de administratie aanwezige waarden. Deze waarden zijn te
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verkrijgen door een export te maken van de reeds aanwezige combinaties. (Zie
de paragraaf Tabblad Exporteren in het Verslagen handboek)

Na het succesvol importeren van de extra veld gegevens in de administratie
worden deze bij de extra velden van de betreffende combinaties, in de relevante
extra veld categorie, aan de administratie toegevoegd.

Let u er wel op dat bij het importeren van nieuwe extra veld gegevens voor een
combinatie, de bestaande extra veld gegevens vervangen worden.

1.2.1.1.2.7.Extra velden contacten
Via dit tabblad is het mogelijk om een bestand met extra veld gegevens van
contacten in de administratie te importeren. Hiervoor wordt dezelfde procedure
gevolgd als voor het importeren van een bestand met extra veld gegevens dieren
(Zie de paragraaf Importeren bestanden – Extra velden Dieren) en extra veld
gegevens combinaties (Zie de paragraaf Importeren bestanden – Extra belden
Combinaties.

Voor het importeren van een extra velden contacten bestand geldt ook dat het
bestand minimaal 2 kolommen moet bevatten. Alleen de eerste kolom moet de
specifieke titel Nummer bevatten. De inhoud van dit veld moet gevuld worden
met reeds in de administratie aanwezige waarden. Deze waarden zijn te
verkrijgen door een export te maken van de reeds aanwezige contacten. (Zie de
paragraaf Tabblad Exporteren in het Verslagen handboek)

Na het succesvol importeren van de extra veld gegevens in de administratie
worden deze bij de extra velden van de betreffende contacten, in de relevante
extra veld categorie, aan de administratie toegevoegd.

Let u er wel op dat bij het importeren van nieuwe extra veld gegevens voor een
contact, de bestaande extra veld gegevens vervangen worden.

1.2.1.2.Instellingen
In het Beheermenu vindt u tevens het tabblad Instellingen. Via deze optie
kunnen algemene instellingen voor de gehele administratie worden toegepast
en/of gewijzigd worden. Het Instellingen tabblad bestaan uit de zes sub-
tabbladen Berekeningen, Autonummering, Layout, I&R Connectie Instellingen,
Fok advies matrix, Autorisatie categorie en het tabblad Contactgegevens.
Boven deze tabbladen staat een optie die het mogelijk maakt om de
administratie (tijdelijk) af te sluiten. Wanneer een vinkje wordt geplaatst voor
Administratie afsluiten is de betreffende administratie niet meer toegankelijk
voor gebruikers en is de administratie alleen nog voor de beheerder toegankelijk.
Hiermee kan de beheerder grote bestanden importeren of wijzigingen uitvoeren
die gerelateerd zijn aan alle gebruikers.

Bij het bepalen van wie toegang krijgt wordt niet gekeken naar een rol van het
account type Management of naar de rol genaamd Beheerder, maar als
beheerder wordt aangemerkt diegene op wiens e-mailadres de e-mails aan de
beheerder ontvangen worden. Dit is dus slechts één persoon/account.
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1.2.1.2.1.Berekeningen
Op het sub-tabblad Berekeningen kan worden ingesteld hoeveel generaties
gebruikt moeten worden bij alle inteelt- en verwantschapsberekeningen in de
administratie. Er kan een keuze gemaakt worden uit de optie Onbeperkt of
Beperkt door op de betreffende knop voor deze keuzemogelijkheden te klikken.
Wanneer Onbeperkt geselecteerd wordt, worden alle in de administratie
opgenomen generaties in de inteelt- en verwantschapsberekeningen gebruikt. Als
Beperkt geselecteerd wordt, wordt slechts een beperkt aantal generaties
voorouders in de inteelt- en verwantschapsberekeningen gebruikt. U dient voor
deze optie wel aan te geven tot hoeveel generaties moeten worden meegenomen
in de berekeningen. U geeft dit aan door het gewenste aantal generaties in het
veld achter de optie Beperkt tot: in te vullen.

1.2.1.2.2.Autonummering
Via het tabblad Autonummering kunnen bepaalde instellingen in de administratie
worden toegepast met betrekking tot het nummeren van het
dierregistratienummer in het Dierenmenu en het contactnummer in het
Contactenmenu. Door gebruik te maken van autonummering worden dubbele
waardes voorkomen. Het Autonummering tabblad bestaat uit de twee tabbladen
Dieren en Contacten.

1.2.1.2.2.1.Dieren
Door op dit tabblad de relevante velden in te vullen, is het mogelijk om in te
stellen dat het dierregistratienummer automatisch wordt aangemaakt. Dit houdt



Pagina 53 van 63

in dat wanneer een nieuw dier wordt toegevoegd aan de administratie, er
automatisch een registratienummer voor dit dier wordt aangemaakt en getoond
wordt op het basisgegevens tabblad in het Dierenmenu. Voor het automatisch
opnummeren van registratienummers, plaatst u allereerst een vinkje bij Gebruik
autonummering voor RegistratatieNr. Vervolgens kunt u een eventueel
voorvoegsel invoeren voor het registratienummer, zoals bijvoorbeeld DEMO of
2009.

Daarnaast kan op dit scherm een maximale lengte voor het in te voeren nummer
worden opgegeven. Als geen maximale lengte wordt ingevoerd, is dit standaard
25 tekens inclusief de lengte van het ingevoerde voorvoegsel.

In het volgende veld, kan het laatste ingevoerde nummer worden opgegeven
zodat duidelijk is vanaf welk nummer de automatische nummering dient te
beginnen. Voor dit veld geldt dat alleen numerieke waardes ingevuld kunnen
worden. Het voorvoegsel dient hier dus niet te worden ingevoerd.

Door een vinkje te plaatsen bij Opvul nullen kunt u aangegeven of het
gegenereerde nummer nullen moet bevatten of alleen de laatste cijfers van het
nummer moet weergeven. U heeft dus een keuze tussen een weergave als
bijvoorbeeld DEMO-00965 of DEMO-965.

1.2.1.2.2.2.Contacten
Evenals op het tabblad Dieren, kan op dit tabblad worden ingesteld dat het
contactnummer automatisch wordt aangemaakt. U volgt hierbij eenzelfde
procedure als voor het Dieren tabblad is uitgelegd (zie de paragraaf
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Autonummering - Dieren). De automatische nummering die op dit tabblad wordt
ingevoerd, is echter van toepassing op het Contactnummerveld in het
Contactenmenu.

1.2.1.2.3.Layout
Door middel van het tabblad Layout is het mogelijk om de lay-out van het
programma aan te passen zodat deze meer gelijkheid vertoont met de huisstijl
van uw vereniging of club.

1.2.1.2.3.1.Kleurschema
Via het subtabblad Kleurschema kunnen de standaard kleuren van de ZooEasy
Online administratie worden aangepast aan de kleuren van de vereniging of club.

Om de kleuren van de administratie zelf te specificeren gaat u als volgt te werk:

1. Onder Kleurschema staat standaard de optie Standaard aangevinkt en zijn
de velden voor de verschillende kleurenopties niet wijzigbaar. Wanneer u
hier de optie Specifiek selecteert wordt het mogelijk de verschillende
kleuropties aan te passen.

2. Vervolgens kunt u hier de kleur van de letters, de achtergrond en de
menuknoppen in de administratie aanpassen door verschillende waardes in
te vullen in de velden achter Rood, Groen en Blauw. Deze waarden komen
overeen met verschillende kleuren in het kleurenspectrum. De minimum
waarde is 0 en de maximum waarde die voor een kleur kan worden
ingevoerd is 255. Indien dit niet correct is ingevoerd ontvangt u hiervan,
direct bij het verlaten van dat veld, een melding.

3. Op het tweede deel van dit subblad wordt een voorbeeld getoond van de
aangepaste kleuren.

4. Wanneer de optie Standaard weer geselecteerd wordt onder Kleurschema
worden de originele kleuren van de administratie weer toegepast.

5. Wanneer op de link Bewaren bovenaan het scherm wordt geklikt worden de
kleurwijzigingen doorgevoerd in de administratie.
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1.2.1.2.3.2.
Logo
Door middel van het sub-tabblad Logo, is het mogelijk om een logo van de
vereniging of club toe te voegen aan de administratie en deze in plaats van het
standaard ZooEasy Online logo te tonen.

Hiervoor volgt u onderstaande procedure:
1. Selecteer het bestand dat het logo van de vereniging of club bevat door op

de Browse knop te klikken en vervolgens het bestand in het geopende
venster te selecteren. Alleen *.jp(e)g, *.bmp, *.gif, en *.tif bestanden
kunnen worden geplaatst.

2. De locatie van het bestand verschijnt vervolgens automatisch in het veld
achter Bestand:.

3. Wanneer u vervolgens op de link Bewaren bovenaan het scherm klikt,
wordt het logo toegevoegd en verschijnt deze op het sub-tabblad Logo.
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De maximale grootte van een logobestand is 150Kb, wanneer deze waarde
overschreden wordt, wordt hier een melding van gegeven en kan het bestand
niet gebruikt worden.

U kunt een logo uit de administratie verwijderen door op het rode kruisje
rechtsonder het logo te klikken. Er wordt gevraagd of u zeker weet dat u het
logo uit de administratie wilt verwijderen. Klik Ja om het logo te verwijderen
en Nee of Annuleren op het logo in de administratie te houden. Na het
verwijderen van een toegevoegd logo wordt standaard het ZooEasy Online
logo weer getoond.

Na het invoeren en/of wijzigen van gegevens op de Berekeningen en/of
Autonummering en/of Voorkeursinstellingen tabbladen binnen het
Instellingenmenu, kunnen gegevens bewaard worden door op de Bewaren link
boven de tabbladen te klikken. Door op Annuleren te klikken worden gegevens
niet bewaard en keert de inhoud van de tabbladen terug naar de oorspronkelijke
staat.

1.2.1.3.I&R Connectie instellingen
De functionaliteit van dit tabblad wordt in een apart handboek uitgelegd.

1.2.1.4.Fok advies matrix
Op het subtabblad Fok advies matrix wordt ingesteld of in het menu Verslagen
een verwantschapsmatrix of een fok advies matrix wordt gegenereerd. De naam
die het tabblad krijgt in het menu Verslagen is afhankelijk van deze instelling.
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Als de optie verwantschapsmatrix is geselecteerd, wordt in de
verwantschapsmatrix per combinatie van mannelijk en vrouwelijk dier het
verwantschapspercentage tussen deze dieren berekend.

Als de optie Fok adviesmatrix is geselecteerd, wordt het deel Fok advies
instellingen zichtbaar. Hier kunnen de waarden worden ingevuld, waarmee de fok
advies matrix wordt berekend.

Door op de knop Toon voorbeeld te klikken, worden de instellingen van de Fok
advies matrix met voorbeeldwaarden gevuld. In dit voorbeeld geeft de eerste
regel van de Fok advies instellingen het volgende aan: als een verwantschap van
een combinatie groter of gelijk aan 0.00 is en kleiner of gelijk aan 9.99, wordt bij
deze combinatie van dieren “+++” getoond op de matrix.

Bij het invullen van de instellingen voor de Fok advies matrix moet rekening
gehouden met het volgende:

Als op een regel het veld “Te gebruiken teken is” ingevuld, moet ook het
veld “<=” zijn ingevuld. Andersom geldt hetzelfde, als één veld is gevuld op
een regel, moet het andere veld op diezelfde regel ook zijn gevuld.
Waarden in de kolom “>=” worden automatisch gevuld met de waarde in de
kolom “<=” van de vorige regel opgehoogd met 0.01.
De laatste waarde in de kolom “<=” is altijd 200. Als deze waarde wordt
ingevuld in kolom “<=”, worden de regels daarna inactief.
De maximale verwantschap tussen dieren is 200%. (Bij een inteelt van
100% is de verwantschap tussen dieren 200%. Dit omdat dieren, genetisch
gezien, twee keer zoveel op elkaar lijken als een niet ingeteeld dier op
zichzelf lijkt).
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Als de waarde 200 voorkomt in de kolom “<=” en deze en voorgaande
regels volledig zijn ingevuld, kunnen de instellingen voor de Fok advies
matrix worden bewaard.

1.2.1.5.Contactgegevens
Op het tabblad contactgegevens worden de contactgegevens getoond van de
beheerder van een administratie. De gegevens die op dit tabblad worden
ingevuld worden door de afdeling Support van ZooEasy Online gebruikt om
contact op te nemen met de beheerder, indien nodig. De volgende gegevens
kunnen in dit scherm worden ingevuld: Naam, Telefoonnummer, Mobiel nummer
en Skype account. Het E-mailadres van de beheerder wordt wel getoond, maar
kan hier niet gewijzigd worden. Als het E-mailadres van de beheerder wijzigt,
kunt u contact opnemen met de afdeling Support van ZooEasy Online

1.2.1.6.Bestandsbeheer
Het Bestandsbeheer tabblad in het Beheermenu bevat één tabblad, namelijk het
tabblad Back-up. Op dit tabblad staan twee opties voor het aanmaken van een
back-up en het terugzetten van een back-up van de administratie.

1.2.1.6.1.Back-up aanmaken
Om een back-up van de gehele administratie aan te maken klikt u op de knop
Back-up aanmaken. In de back-up worden alle gegevens binnen de administratie
meegenomen inclusief foto’s en overige bestanden en documenten. Nadat de
back-up is aangemaakt wordt gevraagd op welke locatie deze bewaard moet
worden. Om de back-up later de kunnen terugzetten is het belangrijk dat de
back-up als Winzip document bewaard wordt.  De bestandsnaam wordt
standaard correct voorgesteld en is als volgt opgemaakt: Backup ZooEasy Online
– {versie nummer} – {ddmmjjjj}.ZIP
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1.2.1.6.2.Back-up terugzetten
Door middel van de tweede optie op het tabblad Back-up is het mogelijk om een
eerder aangemaakte back-up van de administratie terug te zetten.
U klikt hiervoor op de Browse knop waarna u in het geopende venster het
bestand met de eerder aangemaakte back-up kunt selecteren.

Door vervolgens op de knop Back-up terugzetten te klikken wordt de back-up
weer in de administratie teruggezet. Nadat op de knop Back-up terugzetten is
geklikt wordt gevraagd of u zeker weet dat u de huidige data in de administratie
wilt vervangen met de gegevens uit de geselecteerde back-up. Klik Ja om de
huidige gegevens te vervangen, klik Nee of Annuleren om de huidige gegevens
te behouden en de back-up niet terug te zetten.

Bij het selecteren van een back-up wordt de toevoeging van het bestand
gecontroleerd. Indien dit geen Winzip bestand is kan het document niet als back-
up geselecteerd worden. Ook wordt er gecontroleerd of het versie nummer van
het back-up bestand overeenkomt met het versienummer van ZooEasy Online.
Indien dit niet het geval is ontvangt u hiervan een melding.

Bij het maken van een back-up op de productieomgeving en/of de
acceptatieomgeving dient u er rekening mee te houden dat het terugzetten van
een back-up alleen mogelijk is op de omgeving waar deze back-up gemaakt is.
Het is dus niet mogelijk om een back-up die gemaakt is op de
acceptatieomgeving terug te zetten op de productieomgeving en vice versa.
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Tijdens de procedure van het terugzetten van de back-up wordt de administratie
gesloten voor alle gebruikers. Na het terugzetten van de back dient deze weer
opengesteld te worden voor gebruikers via het Instellingen tabblad. (Zie de
paragraaf Instellingen)

U wordt automatisch uit de administratie uitgelogd en dient vervolgens weer
opnieuw in te loggen.

1.2.1.7.Opdrachten
Het is mogelijk om ZooEasy bepaald maatwerk te laten uitvoeren in de vorm van
opdrachten die in de administratie moeten worden uitgevoerd. Deze opdrachten
worden dan door ZooEasy als zogenaamde SQL queries opgesteld en op het
tabblad Opdrachten uitvoeren in het Beheermenu geplaatst en kunnen
vervolgens door de beheerder van de administratie zelf worden uitgevoerd.

Onderstaand treft u een eenvoudig voorbeeld van een Opdracht die op aanvraag
door ZooEasy voor uw administratie kan worden opgesteld.

Voorbeeld opdracht: Voor alle dieren in de administratie waarvan de
geboortedatum ligt voor 01-01-1980 moet de Overlijdensdatum worden gevuld
met de waarde 01-01-2010.

1.2.1.7.1.Lijst met opdrachten
Alle uit te voeren opdrachten worden in een lijst getoond onder vermelding van
een titel, uitleg van de opdracht en opdracht type.
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Wanneer op een bepaalde opdracht wordt geklikt wordt een nieuw scherm
geopend met daarin de detailgegevens van die betreffende opdracht.

Als u op het Uitvoeren icoontje  klikt kunt u de opdracht in de administratie
uitvoeren. Vervolgens wordt gevraagd of u zeker weet dat u de opdracht wilt
uitvoeren. Klik Ja om de opdracht uit te voeren, klik Nee of Annuleren als u de
opdracht niet wilt uitvoeren en terug wilt keren naar de lijst met opdrachten.
Wanneer de opdracht met succes is uitgevoerd ontvangt u hiervan een melding.

De eerder gemaakte opmerkingen met betrekking tot het bladeren door lijsten,
blanco kolommen en het aantal getoonde resultaten per pagina (zie de paragraaf
Lijst met Dieren in het Dieren handboek) is ook van toepassing op de lijst met
opdrachten.

1.2.1.7.2.Opdrachten detailgegevens
Op het scherm met detailgegevens van een bepaalde opdracht worden
onderstaande gegevens getoond:

Titel*: In dit veld staat de titel van de uit te voeren opdracht, deze titel kan door
de beheerder gewijzigd worden.

Type*: Het opdracht type is Handmatig of Dagelijks. Ook dit veld kan door de
beheerder gewijzigd worden.

Uitleg*: Dit veld bevat een nadere toelichting van de uit te voeren opdracht.
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SQL Query: Dit betreft slechts een toonveld, waarin geen wijzigingen gedaan
kunnen worden. Daarnaast is het niet mogelijk dit veld te kopiëren.

Na het invoeren en/of wijzigen van de detailgegevens van een opdracht op het
tabblad Opdrachten uitvoeren, kunnen gegevens bewaard worden door op de
Bewaren link boven het tabblad te klikken. Door op Annuleren te klikken worden
gegevens niet bewaard en keert de inhoud van het tabblad terug naar de
oorspronkelijke staat. Door op de link Lijst te klikken keert u terug naar de lijst
met opdrachten. Eventuele wijzigingen worden in dit geval niet bewaard.

1.2.1.8.Populatie controles
Op het tabblad Populatie controles kan de keuze worden gemaakt tussen
controleren op dubbele waarden in de lijst met dieren of de lijst met contacten.

Controleren op dubbele waarden in de lijst met dieren kan op basis van de
inhoud van de velden: Naam, geboortedatum en 3 zelf te selecteren extra
velden.

Bij contacten kan worden gecontroleerd op de inhoud van: Voorletters,
voorvoegsels, achternaam, voorvoegsels bedrijfsnaam, bedrijfsnaam, adres 1,
staat, postcode en plaats.

De link Start de populatiecontrole wordt actief nadat een keuze is gemaakt uit de
velden waarop moet worden gecontroleerd. Er kan worden gecontroleerd op
iedere combinatie van velden, zolang er maar minimaal 1 veld is geselecteerd.
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Na het klikken op deze link wordt een lijst samengesteld, waarbij de waarden
van de gekozen velden exact overeenkomen. Met behulp van deze lijst kan
worden beoordeeld of gegevens daadwerkelijk dubbel voorkomen en kan hierop
actie worden ondernomen.

Als er meer dan 3 controle velden zijn geselecteerd, kan het voorkomen dat een
oneven aantal regels getoond wordt per dubbeling. Dit doet zich bijvoorbeeld
voor als 1 dier of contact met 2 andere dieren of contacten overeenkomsten
heeft, terwijl die 2 andere dieren of contacten onderling niet overeenkomen op
basis van de geselecteerde controle velden.


