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1. Onderhoud combinaties

1.1. Inleiding
In menuonderdeel Combinaties worden alle combinaties geregistreerd.
Combinaties en nakomelingen kunnen hier worden toegevoegd, gewijzigd en
verwijderd worden. Ook kunnen combinaties worden opgezocht en kunnen
combinatiegegevens worden ingezien. Het onderdeel Combinaties wordt alleen
getoond als de rol van de gebruiker dit toestaat.

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

1.1.1. Koppeling Basistabellen
Het openingscherm van het menuonderdeel Combinaties bestaat uit een lijst met
combinaties die in de administratie zijn ingevoerd. Deze combinaties zijn
verdeeld over tabbladen. Het eerste tabblad (Alle) geeft een opsomming van alle
combinaties die in de administratie voorkomen. De volgende tabbladen komen
overeen met de verschillende rassen die via het menu Basistabellen zijn
aangemaakt (Zie de paragraaf Basistabellen – Rassen in het Beheer handboek).
Ieder tabblad betreft dus een ander ras en bevat een lijst van de combinaties
waarvan één, of beide, van de dieren uit de combinatie tot het ras behoort dat
op het tabblad benoemd wordt.

1.1.2. Koppeling Rollen en Autorisaties
Afhankelijk van de rol en de toegewezen autorisatie categorieën van een
gebruiker kunnen combinaties worden ingevoerd, gewijzigd, verwijderd en/of
worden opgevraagd ter inzage.
De eerder gemaakte opmerkingen met betrekking tot autorisatiecategorieën (zie
de paragraaf Autorisatiecategorieën in het Dieren handboek) zijn ook van
toepassing op de gegevens uit het menu combinaties.
Het type account bepaalt hoe gegevens worden weergegeven en de handelingen
die gebruikers kunnen uitvoeren. Voor gebruikers met een leesaccount worden
alle detailgegevens in leesmodus weergegeven. Velden kunnen in dat geval
slechts bekeken worden. Bepaalde links boven de tabbladen, zoals de optie
Toevoegen, worden in dit geval niet getoond.

Ook wordt door de rol bepaald welke gegevens zichtbaar zijn voor de gebruiker.
Bepaalde tabbladen, subbladen of velden zijn wel of niet zichtbaar voor een
gebruiker afhankelijk van de rol die is toegewezen aan de gebruiker en
bijbehorende rolinstellingen.

Voor gebruikers met een fokkers- of managementaccount is het afhankelijk van
de instellingen van hun rol welke handelingen zij geautoriseerd zijn om uit te
voeren. In bepaalde gevallen hebben zij het recht om (eigen) combinaties en
nakomelingen toe te voegen en/of te wijzigen en/of te verwijderen. Waar
gebruikers geen recht hebben om een combinatie te wijzigen, bijvoorbeeld bij
combinaties van een ander als zij alleen geautoriseerd zijn om eigen gegevens te
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wijzigen, worden gegevens in leesmodus getoond. Bij het instellen van de rollen
(Zie de paragraaf Basistabellen – Rollen in het Beheer handboek) zijn deze
rechten bepaald.

1.1.3. Lijst met combinaties
In de lijst worden de geboortedatum, de man en de vrouw van de combinatie
weergegeven. Combinaties worden in de lijst standaard getoond op aflopende
volgorde van geboortedatum. De meest recente geboortedata staan bovenaan.

De eerder gemaakte opmerkingen met betrekking tot het bladeren door lijsten,
het sorteren van 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 combinaties.

Door in de lijst met combinaties op de regel van een combinatie te klikken,
worden de detailgegevens van de betreffende combinatie weergegeven.
Verspreid over verschillende tabbladen zijn de overige gegevens geregistreerd.
Dit zijn de tabbladen Basisgegevens, Opmerkingen, Extra velden en Wijzigingen.

1.1.3.1.Links
In het openingscherm van het menu Combinaties worden standaard boven de
tabbladen, afhankelijk van de rol, de volgende links weergegeven: Toevoegen,
Zoeken, In bestand, Afdrukvoorbeeld en Proef combinatie.
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1.1.3.1.1. Toevoegen
Via de optie Toevoegen kan een nieuwe combinatie aan de administratie worden
toegevoegd. Deze handeling wordt in de paragraaf Combinaties toevoegen en
wijzigen – Procedure en tabbladen, in het Dieren handboek toegelicht.

1.1.3.1.2. Zoeken
Via de Zoeken optie kan een combinatie in de administratie worden opgezocht en
kunnen de detailgegevens van de combinatie worden opgevraagd.

Er zijn verschillende zoekopties mogelijk. Er kan gezocht worden zonder filters,
maar bij het zoeken kan ook een filter toegepast worden zodat zoekresultaten
gericht weergegeven worden. Zo kan er gezocht worden op Registratienummer
man, Naam man, Registratienummer vrouw, Naam vrouw en Eigen combinaties.
Na het selecteren van één van deze opties (uitgezonderd de laatste) uit het
afrolmenu, kan een waarde worden ingevuld in het zoekveld. Er wordt geen
onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

Zoeken op Registratienummer man
In het zoekveld kan het registratienummer van het mannelijke dier worden
ingevuld.

Zoeken op Registratienummer vrouw
In het zoekveld kan het registratienummer van het vrouwelijke dier worden
ingevuld.

Zoeken op Naam man
In het zoekveld kan de naam van het mannelijke dier worden ingevuld.

Zoeken op Naam vrouw
In het zoekveld kan de naam van het vrouwelijke dier worden ingevuld.

Zoeken op Eigen combinaties
Door dit filter toe te passen worden alle combinaties getoond waarvan is
aangegeven dat de ingelogde gebruiker de eigenaar is van het vrouwelijke dier.
Indien Eigen combinaties is geselecteerd, kan er geen waarde worden ingevuld in
het zoekveld.

Wanneer vanuit een bepaald tabblad naar een combinatie wordt gezocht, wordt
alleen binnen de combinaties die op het tabblad voorkomen gezocht. Als via het
tabblad (Alle) wordt gezocht, worden alle combinaties die in de administratie
voorkomen in de zoekopdracht meegenomen.

Door vervolgens op Zoeken te klikken wordt de zoekopdracht uitgevoerd.

Wildcards
In de zoekfunctie bestaan twee mogelijkheden tot zoeken namelijk met of zonder
wildcards. Zonder wildcard zoeken houdt in dat de waarde in het zoekveld exact
overeen moet komen met het zoekresultaat. Voor zoeken op Registratienummer
is alleen deze zoekoptie mogelijk. Zoeken op basis van wildcards houdt in dat
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gezocht kan worden op een term die deels in de zoekresultaten voorkomt. Zo
kan bijvoorbeeld gezocht worden op een naam beginnend of eindigend met een
bepaalde waarde.

Om te zoeken naar combinaties waarvan bijvoorbeeld de naam van het
mannelijke dier eindigt op een bepaalde waarde, moet in het zoekveld
“*WAARDE” worden ingevuld.
Om te zoeken naar combinaties waarvan bijvoorbeeld de naam van het
vrouwelijke dier begint met een bepaalde waarde, moet in het zoekveld
“WAARDE*” worden ingevuld.

Om te zoeken naar combinaties waarvan bijvoorbeeld het mannelijke dier een
bepaalde waarde bevat ongeacht waar deze waarde voorkomt in de naam, moet
in het zoekveld “*WAARDE*” worden ingevuld.

1.1.3.1.3. In bestand
Door op de link In Bestand te klikken, worden alle combinaties die in de
administratie voorkomen getoond. Als een bepaalde zoekactie is uitgevoerd, kan
op deze link geklikt worden om vanuit de zoekresultaten terug te keren naar de
lijst met alle combinaties in de administratie.

1.1.3.1.4. Afdrukvoorbeeld
Door op de link Afdrukvoorbeeld te klikken, wordt een afdrukvoorbeeld getoond
van de lijst met combinaties op het tabblad waarop u zich bevindt. U hebt
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vervolgens de mogelijkheid om de lijsten met combinaties af te drukken. Met het
resultaat van een eventuele zoekactie wordt rekening gehouden.

1.1.3.1.5. Proef Combinatie
Door op de link Proef Combinatie te klikken, heeft een gebruiker de mogelijkheid
om een proef combinatie samen te stellen en daarvan de verwantschapsgraad te
laten berekenen en een proefstamboom op te vragen. In de proefstamboom
wordt het inteeltpercentage van het fictieve dier berekend en getoond.

Nadat op deze link is geklikt, wordt een nieuw scherm geopend. In dit scherm
kan een mannelijk en vrouwelijk dier geselecteerd worden. Dit kan door het
Registratienummer van de betreffende dieren in te vullen of door op de knop […]
achter de invulvelden te klikken. Deze handeling opent vervolgens de lijst met
dieren waaruit een dier geselecteerd kan worden. Initeel worden hierin alleen de
levende dieren, van het geslacht waarvan op de knop […] geklikt is, getoond.
Door in de lijst met dieren via (uitgebreid) zoeken een dier op te zoeken of door
op de link In bestand te klikken kan gezocht worden op alle dieren in de
administratie (ook de overleden dieren).

Als 1 of beide van de gekozen ouder dieren overleden is wordt hiervan een
attentiemelding gegeven.

Tevens in het mogelijk om aan te geven hoeveel generaties gebruikt dienen te
worden voor de inteelt- en verwantschapsberekeningen. Er is hierbij de keuze uit
Onbeperkt of Beperkt waarbij het aantal gewenste generaties kan worden
ingevoerd. Vervolgens is het mogelijk om de verwantschapsgraad tussen de twee
dieren weer te geven door op Verwantschapsgraad berekenen te klikken.

Daarnaast kan er voor gekozen worden om een proefstamboom aan te maken
door op Proefstamboom te klikken.Door op Sluiten te klikken sluit het scherm en
wordt teruggekeerd naar de lijst met combinaties.
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N.B.: De gegevens in deze stamboom zijn fictief, met uitzondering van de berekende inteelt
waarde van het Fictieve dier.

1.1.3.1.6.  Combinaties verwijderen
Een combinatie kan verwijderd worden uit de administratie door in de lijst met
combinaties op het kruisje achter de betreffende combinatie te klikken. Voordat
het record verwijderd wordt, wordt eerst gecontroleerd of de combinatie nog
gekoppeld is aan bepaalde dieren, bijvoorbeeld de nakomelingen. Indien dat het
geval is, wordt hiervan melding gegeven. Bij de nakomelingen zal eerst op het
tabblad Geboortegegevens van het dier de optie <Geen> geselecteerd moeten
worden. Als dat voor alle nakomelingen van de combinatie gedaan is, kan de
combinatie verwijderd worden. U wordt dan gevraagd of u het record wilt
verwijderen. Klik Ja om de combinatie te verwijderen. Klik Nee of Annuleren om
terug te keren naar de lijst met combinaties en de combinatie te behouden.

1.1.4. Combinaties toevoegen en wijzigen

1.1.4.1.Links
Als op een bestaande combinatie uit de administratie wordt geklikt of als de link
Toevoegen is geklikt, worden standaard de volgende links boven de tabbladen
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weergegeven:  Lijst, Bewaren, Annuleren, E-mail beheerder en Nakomeling
toevoegen.

1.1.4.1.1. Lijst
Door op de link Lijst de klikken, keert u terug naar het openingscherm van het
menuonderdeel Combinaties. Op dit scherm wordt een lijst weergegeven van alle
combinaties die in de administratie zijn opgenomen. Als het scherm met
detailgegevens vanuit een tabblad van het ras van een combinatie werd
geopend, keert u met deze link terug naar het betreffende tabblad. Als de
detailgegevens van een combinatie vanuit een zoekresultaat werden geopend,
keert u terug naar de lijst met gevonden combinaties. Mocht u op een tabblad
wijzigingen hebben aangebracht dan wordt gevraagd of u deze wijzigingen wilt
opslaan.

1.1.4.1.2. Bewaren
Als u op Bewaren klikt, worden de ingevoerde of gewijzigde gegevens op het
tabblad waarop u zicht bevindt bewaard. Nadat op Bewaren is geklikt, wordt de
opgeslagen data getoond.

Bij het invoeren of wijzigen van gegevens op verschillende tabbladen, wordt er
bij het wisselen tussen tabbladen, of het kiezen van een nieuw menuonderdeel,
gevraagd of de gewijzigde gegevens bewaard moeten worden. U wordt er bij het
verlaten van een tabblad dus aan herinnerd dat u eventuele toevoegingen of
gemaakte wijzigingen nog niet opgeslagen heeft.

1.1.4.1.3. Annuleren
Wanneer u op Annuleren klikt, keert u terug naar het openingscherm van het
menuonderdeel Combinaties. Nadat op Annuleren is geklikt, wordt er gevraagd of
u zeker weet dat u de ingevoerde gegevens en wijzigingen niet wilt bewaren. Klik
Ja om de gegevens niet te bewaren. Klik Nee of Annuleren als u terug wilt keren
naar het scherm met de gewijzigde gegevens. U kunt deze gegevens alsnog
bewaren.

1.1.4.1.4. E-mail de beheerder
Door op de link E-mail Beheerder te klikken, kunnen gebruikers een E-mail
sturen aan de beheerder van de administratie. Nadat op deze link geklikt is,
wordt een contactformulier geopend. In het contactformulier kunnen gebruikers
een bericht typen voor de beheerder en aangeven of zij zelf een kopie van het te
versturen bericht wensen te ontvangen. Als dit het geval is, wordt het bericht
ook verstuurd naar het E-mailadres van de gebruiker.

Als onderwerp worden voor de E-mail automatisch de namen van de betreffende
ouderdieren van de combinatie gebruikt. Als binnen een administratie geen
gebruik gemaakt wordt van de (roep)naam van een dier, worden automatisch de
Registratienummers als onderwerp ingevuld. Dit onderwerp kan echter ook
gewijzigd worden.

Hierna kan de opmerking die de gebruiker heeft over de combinatie worden
ingevuld in het veld Inhoud.
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Vervolgens klikt een gebruiker op Versturen om het bericht naar de beheerder te
versturen of op Afsluiten om geen bericht te versturen en het scherm te sluiten.
Het E-mailadres van de gebruiker wordt als afzender gebruikt.

1.1.4.1.5. Nakomeling toevoegen
Door op Nakomeling toevoegen te klikken kan een nakomeling uit de combinatie
worden toegevoegd. Deze link wordt pas beschikbaar gesteld als de
basisgegevens van een combinatie zijn opgeslagen. Als de gebruiker op deze link
klikt wordt het scherm waarop de basisgegevens van een dier ingevoerd moeten
worden getoond.

1.1.4.2.Procedure en Tabbladen
Combinaties kunnen als volgt worden toegevoegd aan de administratie en/of
worden gewijzigd:

1. In het menuonderdeel Combinaties klikt u op Toevoegen bovenaan het
scherm om een nieuwe combinatie aan de administratie toe te voegen.

2. Door op een bestaande combinatie in de lijst met combinaties te klikken,
kunt u gegevens wijzigen.

3. Een nieuw scherm wordt geopend waarin u een nieuwe combinatie kunt
toevoegen of wijzigingen kunt doorvoeren in bestaande gegevens. Dit
scherm heeft verschillende tabbladen maar opent op het tabblad
Basisgegevens.

4. Op de verschillende tabbladen kunnen allerlei gegevens die betrekking
hebben op de combinatie geregistreerd worden.

Na het invoeren of wijzigen van de combinatiegegevens en het opslaan van deze
gegevens, worden diverse controles uitgevoerd. Allereerst wordt nagegaan of alle
verplichte velden zijn ingevuld. Als een controle niet met goed gevolg uitgevoerd
kan worden, wordt een melding gegeven. De (gewijzigde) gegevens worden pas
opgeslagen als alle controles met goed gevolg doorlopen zijn.

Alleen op het eerste tabblad staan verplichte velden die ingevuld moeten
worden. In het combinatiesmenu betreft dit het Man of Vrouw veld. Één van deze
velden moet minimaal worden ingevuld om een combinatie toe te voegen aan de
administratie. Aangezien niet beide velden ingevuld hoeven te worden, zijn deze
velden niet aangemerkt met een sterretje. Ook bij het wijzigen van een
combinatie die al in de administratie is opgenomen, moet minimaal het veld van
één ouderdier een waarde bevatten.

Daarnaast worden meerdere controles uitgevoerd die betrekking hebben op
bepaalde velden. Deze controles worden bij de betreffende velden nader
toegelicht.

De volgende gegevens kunnen per tabblad worden vastgelegd en/of worden
gewijzigd:

1.1.4.2.1. Tabblad Basisgegevens
Op het tabblad Basisgegevens kunnen verschillende combinatiegegevens
vastgelegd worden.
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Geregistreerd: Door hier een vinkje voor te plaatsen kan worden aangegeven of
de combinatie door uw organisatie geregistreerd is of niet. Vervolgens wordt een
geregistreerd of niet geregisteerd icoontje bij de combinatie weergegeven in de
lijst met combinaties.

* Man  & Vrouw : Het mannelijke en/of het vrouwelijke dier kan hier worden
ingevoerd. Dit kan door het Registratienummer van de man of de vrouw in te
voeren, als dit bekend is. Door op de knop […] te klikken, wordt de lijst met
dieren geopend. Hieruit kan een dier geselecteerd worden door op de regel van
het dier te klikken.

Bij het invoeren van een Registratienummer van een mannelijk en vrouwelijk
dier, wordt gecontroleerd of het betreffende dier voorkomt in de administratie.
Als dit niet het geval is, kan het dier niet worden toegevoegd bij de combinatie
en dient het eerst via het menuonderdeel Dieren te worden toegevoegd.

Paardatum & Geboortedatum: In deze velden kunnen de paardatum en de
geboortedatum respectievelijk worden ingevoerd. Dit kan door een datum in te
typen of een datum uit de kalender te selecteren door op het kalendericoontje
achter de invulvelden te klikken. De datum wordt gecontroleerd op juistheid. De
opmaak van de datum moet als volgt zijn: dd-mm-jjjj.

Verwantschap: Dit veld wordt elke nacht automatisch (her)berekend op basis
van het geselecteerde mannelijke en vrouwelijke dier. Bij het aanmaken van een
combinatie zal hier het woord [Herberekenen] staan. Indien in de lijn van de
ouders op een dag wat aangepast wordt, kan het zijn dat de getoonde waarde in
de nakomelingen lijnen van die ouders niet correct wordt weergegeven. De
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waarde [Herberekenen] wordt hier dan niet getoond. Na de nachtverwerking zal
dit veld (weer) de juiste waarde bevatten.

Eigenaar van vrouw: Dit veld wordt automatisch ingevuld en bevat de
eigenaargegevens van het vrouwelijke dier. Achter de naam van dit contact staat
een knop waarmee de detailgegevens van de eigenaar kunnen worden
opgevraagd. In een nieuw scherm worden de basis gegevens van dat contact
getoond.

Land van beheer(autorisatie categorie): Dit veld geeft aan bij onder welk land
van beheer deze combinatie valt.

Nakomeling toevoegen: Alle nakomelingen uit de combinatie worden in een lijst
getoond op het tabblad Basisgegevens. Door op de link Nakomeling toevoegen te
klikken, is het mogelijk een nakomeling aan de combinatie toe te voegen. Als op
de link is geklikt, wordt de Basisgegevens pagina getoond waarmee een dier kan
worden ingevoerd.

Verwijderen nakomeling: Een nakomeling kan uit de combinatie verwijderd
worden op het tabblad Basisgegevens door in de lijst met nakomelingen op het
kruisje achter het te verwijderen dier te klikken. Alle controles, zoals deze
beschreven zijn in het Dieren handboek zijn hier ook van toepassing.

1.1.4.2.2. Tabblad Opmerkingen
Op het tabblad Opmerkingen staat een invulveld waarin opmerkingen over de
combinatie kunnen worden vastgelegd. Wanneer vervolgens op Bewaren wordt
geklikt, worden de toevoegingen of wijzigingen bewaard.
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1.1.4.2.3. Tabblad Extra Velden
Op het tabblad Extra velden kan extra informatie over een combinatie
geregistreerd worden. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn ter uitbreiding van de
nestgegevens, zoals worpgrootte, de geslachtsverdeling in het nest of overige
aanvullende informatie over de combinatie. De informatie die hier kan worden
opgenomen is afhankelijk van de extra veld categorieën en velden die zijn
aangemaakt via het menu Basistabellen voor het Combinaties menu (Zie de
paragraaf Overige basistabellen – Extra veld categorieën combinaties en de
paragraaf Overige basistabellen – Extra velden combinaties in het Beheer
handboek). De extra veld categorieën worden als subtabbladen weergegeven. De
extra velden worden op de verschillende subtabbladen weergegeven in de
categorie die voor het extra veld geselecteerd is.

De extra velden kunnen vrij worden ingevuld of er kan een selectie gemaakt
worden uit een afrolmenu. Dit is afhankelijk van de instellingen van de extra
velden, die in een eerder stadium zijn toegevoegd (Zie de paragraaf Overige
basistabellen – Extra velden combinaties). Door deze instellingen is ook bepaald
of de waarde die wordt ingevoerd uniek moet zijn of meerdere malen mag
voorkomen. Als de in te voeren waarde uniek moet zijn, wordt er gecontroleerd
of de waarde niet eerder voorkomt binnen de administratie. Hierbij valt te
denken aan een uniek registratienummer voor de combinatie.

1.1.4.2.4. Tabblad Bijlagen
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Op het tabblad Bijlagen staat een lijst met documenten die als bijlagen aan deze
combinatie zijn toegevoegd. Het icoontje voor de titel van de bijlage geeft aan
met welk programma de bijlage geopend kan worden. Door op de naam van de
bijlage te klikken wordt deze geopend. Een bijlage kan verwijderd worden door
op het kruisje achter de bijlage te klikken.

Op het tabblad kunnen documenten behorend tot de combinatie worden
toegevoegd. Door op de knop Bladeren te klikken, kan een bestand geselecteerd
worden en vervolgens worden toegevoegd. Alleen *.doc, *.xls, *.ppt  *.gif *.jpg
*.bmp *.tif *.txt en *.pdf bestanden kunnen worden geplaatst. De maximum
grootte van een bestand dat kan worden toegevoegd is 5 MB. Als een bestand
groter is dan 5 MB verschijnt een melding en kan het bestand niet worden
toegevoegd.

1.1.4.2.5. Tabblad Wijzigingen
Op het tabblad Wijzigingen kunnen geen gegevens worden ingevoerd of
gewijzigd. Op dit tabblad worden de wijzigingen die voor de betreffende
combinatie gedaan zijn geregistreerd. Per wijziging wordt vastgelegd door welke
gebruiker, op welke datum en op welk tijdstip de wijziging is uitgevoerd. De
wijzigingen worden op volgorde van datum getoond, met de meest recente
wijziging bovenaan.
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