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1. Onderhoud contacten

1.1. Inleiding
In het menuonderdeel Contacten worden alle contacten geregistreerd. Via dit
menu kunnen contacten worden toegevoegd, verwijderd en gewijzigd. Ook
kunnen contacten worden opgezocht en kunnen contactgegevens worden
ingezien. Het onderdeel Contacten 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 openingsscherm van het menuonderdeel Contacten bestaat uit een lijst met
contacten die in de administratie zijn ingevoerd. Deze contacten zijn verdeeld
over tabbladen. Het eerste tabblad (Alle) geeft een opsomming van alle
contacten die in de administratie voorkomen. De volgende tabbladen komen
overeen met de verschillende contact categorieën die via het menu Basistabellen
zijn aangemaakt (Zie de paragraaf Basistabellen – Contact categorieën in het
Beheer handboek).

Ieder tabblad betreft dus een andere contact categorie en bevat een lijst van
contacten die zijn opgenomen in de administratie en die tot die categorie
behoren. Als er geen verschillende contact categorieën binnen de administratie
zijn aangemaakt door middel van de basistabellen, wordt alleen het tabblad
(Alle) getoond. Naast het tabblad (Alle) wordt ook standaard aan het einde van
alle tabbladen het tabblad (Geen) getoond. Op dit tabblad staan alle contacten
die niet gekoppeld zijn aan een contact categorie.
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1.1.2. Koppeling Rollen en Autorisaties
Afhankelijk van de rol en de toegewezen autorisatiecategorieën van een
gebruiker kunnen contacten worden ingevoerd, gewijzigd, verwijderd en/of
worden opgevraagd ter inzage. Door de rol wordt bepaald welke gegevens
zichtbaar zijn voor de gebruiker. Bepaalde tabbladen, subtabbladen en velden
zijn wel of niet zichtbaar voor een gebruiker afhankelijk van de rol die is
toegewezen aan de gebruiker en bijbehorende rolinstellingen.

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 contacten.

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 ook niet getoond.

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) contactgegevens
toe te voegen en/of te wijzigen en/of te verwijderen. Waar gebruikers geen recht
hebben een contact te wijzigen, bijvoorbeeld bij contacten van een ander als zij
alleen geautoriseerd zijn om eigen gegevens te wijzigen, worden gegevens in
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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 contacten
Contacten worden in de lijst standaard getoond op alfabetische volgorde van
achternaam. In de lijst worden tevens de bedrijfsnaam, het contactnummer,
adres en plaats van het contact weergegeven.

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 contacten.

Door op een contact te klikken, worden de detailgegevens van het betreffende
contact weergegeven, verspreid over verschillende tabbladen. Dit zijn de
tabbladen Contactgegevens, Opmerkingen, Extra velden, Categorieën, Dieren,
Bijlagen en Wijzigingen.

1.1.3.1.Links
In het openingscherm van het menu Contacten worden standaard boven de
tabbladen, afhankelijk van de rol van de gebruiker de volgende links
weergegeven: Toevoegen, Zoeken, In bestand en Afdrukvoorbeeld.

1.1.3.1.1.Toevoegen
Via de optie Toevoegen kan een nieuw contact aan de administratie worden
toegevoegd. Deze handeling wordt in de paragraaf Contacten toevoegen en
wijzigingen – Procedure en tabbladen toegelicht.

1.1.3.1.2.Zoeken
Via de Zoeken optie kan een contact in de administratie worden opgezocht en
kunnen de contactgegevens van het contact 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 Bedrijfsnaam
(bijvoorbeeld kennel- of cattery naam), Alle velden, Naam en Contactnummer.
Na het selecteren van één van deze opties uit het afrolmenu, wordt er een
waarde ingevuld in het zoekveld. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen
hoofdletters en kleine letters. Mits geen gebruik wordt gemaakt van wildcards is
zoeken exact.

Zoeken op Bedrijfsnaam
In het zoekveld kan de bedrijfsnaam van een contact worden ingevuld.

Zoeken op Naam
In het zoekveld kan de naam van een contact worden ingevuld.

Zoeken op Nummer
In het zoekveld kan het nummer van een contact worden ingevuld.
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Zoeken op Alle velden
In het zoekveld kan een term worden ingevuld die voor kan komen in alle velden
van het contact.

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

Door vervolgens op Zoeken te klikken wordt de zoekopdracht uitgevoerd en de
resultaten getoond.

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 nummer is
alleen deze zoekoptie mogelijk. Zoeken op basis van wildcards houdt in dat
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.
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Om te zoeken naar contacten die eindigen op een bepaalde waarde, moet in het
zoekveld “*WAARDE” worden ingevuld.
Om te zoeken naar contacten die beginnen met een bepaalde waarde, moet in
het zoekveld “WAARDE*” worden ingevuld.

Om te zoeken naar contacten die een bepaalde waarde bevatten 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 contacten die in de
administratie voorkomen getoond. Als een bepaalde zoekactie is uitgevoerd, kan
op deze link geklikt worden om vanuit het zoekresultaat terug te keren naar de
lijst met alle contacten in de administratie.

1.1.3.1.4.Afdrukvoorbeeld
Door op de link Afdrukvoorbeeld te klikken, wordt een afdrukvoorbeeld getoond
van de lijst met contacten op het tabblad waarop u zich bevindt. U hebt
vervolgens de mogelijkheid om de lijsten met contacten af te drukken.
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1.1.3.2.Contacten verwijderen
Een contact kan verwijderd worden uit de administratie door in de lijst met
contacten op het kruisje achter het betreffende contact te klikken. Vervolgens
wordt gevraagd of u het record wilt verwijderen. Klik Ja om het contact te
verwijderen. Klik Nee of Annuleren om terug te keren naar de lijst met contacten
en het contact te behouden.

1.1.4. Contacten toevoegen en wijzigen

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

1.1.4.1.1.Lijst
Door op de link Lijst de klikken, keert u terug naar het openingscherm van het
menuonderdeel Contacten. Op dit scherm wordt een lijst weergegeven van alle
contacten die in de administratie zijn opgenomen verdeeld over verschillende
tabbladen. Als het scherm met detailgegevens vanuit een tabblad van een
contactcategorie wordt geopend, keert u met deze link terug naar het
betreffende tabblad. Als de detailgegevens van een contact vanuit een
zoekresultaat wordt geopend, keert u terug naar de lijst met gevonden
contacten.

1.1.4.1.2.Bewaren
Wanneer u op Bewaren klikt, worden de ingevoerde of gewijzigde gegevens op
het tabblad waarop u zich 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 gevraagd of de gewijzigde gegevens bewaard
moeten worden. U dient dus per tabblad aan te geven welke toevoegingen of
gemaakte wijzigingen opgeslagen moeten worden.

1.1.4.1.3.Annuleren
Wanneer u op Annuleren klikt, keert u terug naar het openingsscherm van het
menuonderdeel Contacten. 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 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. Bij gebruik van de interne
mailfunctionaliteit van ZooEasy, wordt het contactformulier geopend als op deze
link wordt geklikt. In het contactformulier kunnen gebruikers een bericht typen
voor de beheerder en aangeven of zij zelf een kopie van het te versturen bericht
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wensen te ontvangen. Als dit het geval is, wordt het bericht ook verstuurd naar
het E-mailadres van de gebruiker.

In het contactformulier wordt het onderwerp automatisch gevuld met de naam
van het betreffende contact. Dit onderwerp kan echter ook gewijzigd worden.

Hierna kan de opmerking die de gebruiker heeft over het contact worden
ingevuld in het veld Inhoud.

In het menu Mijn Account kan worden ingesteld dat voor dit account een extern
mail programma wordt gebruikt, voor het versturen van e-mails. Als hiervoor is
gekozen, wordt in plaats van het contactformulier het externe mail programma
geopend met een nieuw bericht. De onderwerpregel is in dit geval leeg en dient
door de gebruiker zelf gevuld te worden.

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.

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

1. In het menuonderdeel Contacten klikt u op Toevoegen bovenaan het
scherm om een nieuw contact aan de administratie toe te voegen.

2. Door op een bestaand contact in de lijst met contacten te klikken kunt u
gegevens wijzigen.

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

4. Op de verschillende tabbladen kunnen allerlei gegevens die betrekking
hebben op het contact geregistreerd worden.
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Bij het invoeren en wijzigen van de contactgegevens worden diverse controles
uitgevoerd. Allereerst wordt nagegaan of alle verplichte velden zijn ingevuld.
Wanneer dit niet het geval is wordt een melding gegeven.

Alleen op het eerste tabblad staan verplichte velden die ingevuld moeten
worden. Deze velden worden aangegeven met een sterretje en moeten minimaal
ingevuld worden om een contact toe te voegen aan de administratie. Ook bij het
wijzigen van een contact dat al in de administratie is opgenomen, moeten
minimaal deze velden waarden 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 Contactgegevens
Op het tabblad Contactgegevens kunnen verschillende contactgegevens
ingevoerd worden.

Voorletters *: Hier dienen de voorletters van het contact te worden ingevuld.

Contactnummer *: Hier dient een nummer voor het contact te worden ingevuld.
Er wordt gecontroleerd of het ingevoerde nummer nog niet eerder in de
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administratie voorkomt bij een contact. Dit contactnummer moet namelijk uniek
zijn.

Voorvoegsels + Naam *: Hier kan een voorvoegsel worden ingevuld en moet een
achternaam worden ingevoerd. Alleen het veld voor de achternaam is een
verplicht veld.

Bedrijfsnaam: Hier kan (met of zonder voorvoegsel) de bedrijfsnaam van het
contact worden ingevuld. Dit kan bijvoorbeeld de kennel-, stal- of catterynaam
van het contact zijn.

Adres 1 *: Hier kan de eerste adresregel van het adres van het contact worden
ingevoerd.

Adres 2: Hier kan een eventuele tweede adresregel van het contact worden
ingevoerd.

Staat: Hier kan de staat van het contact worden ingevoerd, indien van
toepassing.

Postcode *: Hier dient de postcode van het contact te worden ingevoerd.

Plaats * & Land *: Uit het afrolmenu kan een plaats of land geselecteerd worden.
Dit zijn de plaatsen en landen die eerder via het menu Basistabellen zijn
toegevoegd. Daarnaast is het ook mogelijk om via de optie (Toevoegen)
bovenaan het afrolmenu een nieuwe plaats of nieuw land toe te voegen. Bij het
bewaren wordt gecontroleerd of de toegevoegde plaats of land nog niet eerder in
de administratie voorkomt. Als dit het geval is, kan de nieuw ingevoerde waarde
niet worden toegevoegd en kan deze gekozen worden uit het afrolmenu.

Telefoon 1: Hier kan een telefoonnummer van het contact worden ingevoerd.

Telefoon 2: Hier kan een eventueel tweede telefoonnummer van het contact
worden ingevuld.

Fax: Hier kan het faxnummer van het contact worden ingevoerd.

Mobiel: Hier kan het mobiele telefoonnummer van het contact worden ingevoerd.

E-mail: Hier kan het E-mailadres van het contact worden ingevoerd. Bij het
bewaren wordt gecontroleerd of er een geldig E-mailadres is ingevoerd. Het E-
mailadres dat bij een contact is ingevoerd, hoeft niet gelijk te zijn aan het E-
mailadres van de gebruiker die aan dit contact gekoppeld is. Als een E-mailadres
correct is ingevoerd en is opgeslagen verschijnt er achter het veld een enveloppe
icoon. Door daarop te klikken kan via een extern mail programma (zoals MS
Outlook) een e-mail gestuurd worden aan dat E-mailadres.

Homepage: Hier kan de homepage van het contact worden ingevoerd. Als een
homepage is ingevoerd en opgeslagen verschijnt er achter het veld een
wereldbol icon. Door daarop te klikken wordt de homepage in een nieuwe
internet browser geopend.
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Land van beheer (autorisatiecategorie): In dit veld wordt aangegeven bij welke
autorisatiecategorie dit contact moet worden ingedeeld.

1.1.4.2.2.Tabblad Opmerkingen
Op het tabblad Opmerkingen staat een invulveld waarin opmerkingen over het
contact kunnen worden vastgelegd. Wanneer vervolgens op Bewaren wordt
geklikt, worden de toevoegingen of wijzigingen bewaard.

1.1.4.2.3.Extra velden
Op het tabblad Extra velden kan extra informatie over een contact geregistreerd
worden. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over de startdatum van het
lidmaatschap of de bankinformatie van het contact. 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 contactenmenu (Zie de
paragraaf Overige basistabellen – Extra veld categorieën contacten en de
paragraaf Overige basistabellen – Extra velden contacten in het Beheer
handboek). De extra veld categorieën worden als sub tabbladen weergegeven.
De extra velden worden op de verschillende sub tabbladen 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 het extra
veld, die in een eerder stadium zijn toegevoegd (Zie de paragraaf Overige
basistabellen – Extra velden contacten in het Beheer handboek). Door deze
instellingen is ook bepaald of de waarde die wordt ingevoerd uniek moet zijn of
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meerdere malen mag voorkomen. Als de in te voeren waarde uniek moet zijn,
wordt er gecontroleerd of de waarde niet eerder voorkomt in de administratie.

1.1.4.2.4.Tabblad Categorieën
Op het tabblad Categorieën kunnen contact categorieën geselecteerd worden
waarin het contact voorkomt. Een contact kan bij 1, geen of meerdere contact
categorieën worden ingedeeld.
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In het veld Beschikbaar worden op dit tabblad de verschillende contact
categorieën getoond die in de administratie zijn aangemaakt en waaraan een
contact nog kan worden toegevoegd. In het veld Geselecteerd worden de contact
categorieën getoond waartoe het contact al behoort. Door een contact categorie
te selecteren en vervolgens op het de knop      te klikken, wordt het contact
toegevoegd aan deze categorie en verschijnt de betreffende contact categorie nu
in het veld Geselecteerd.

Andersom kan een contact uit een contact categorie verwijderd worden door
deze contact categorie te selecteren in het Geselecteerd veld en op de knop
te klikken    . Vervolgens verschijnt deze contact categorie in het veld
Beschikbaar en komt het contact niet langer voor in deze contact categorie.

Daarnaast is het ook nog mogelijk om alle contact categorieën in het veld
Beschikbaar te selecteren en aan het contact toe te wijzen door op de knop
te klikken. Andersom is het ook mogelijk om een contact uit alle contact
categorieën waartoe hij/zij behoort te verwijderen door op de knop        te
klikken. Vervolgens worden alle contact categorieën uit het veld Geselecteerd
verwijderd en verschijnen nu in het veld Beschikbaar. Het contact komt dan niet
langer voor in de contact categorieën.

1.1.4.2.5.Tabblad Dieren
Op het tabblad Dieren, staat een lijst met alle dieren waarvan de betreffende
contactpersoon eigenaar en/of fokker is. Er worden op dit tabblad drie sub
tabbladen getoond namelijk Alle Dieren, Gefokte Dieren en Eigen Dieren. Het
tabblad Alle Dieren toont alle dieren waarvan het betreffende contact eigenaar
en/of fokker is. Het tabblad Gefokte Dieren toont alleen de dieren die door het



 Pagina 15 van 16

contact gefokt zijn. Tot slot toont het tabblad Eigen dieren alleen dieren die in
eigendom van het contact zijn.

Op ieder tabblad geldt dat de naam, het registratienummer, de vader, de moeder
en de geboortedatum van het dier getoond worden. Uiteraard moet op het
basisgegevens tabblad van het betreffende dier wel een koppeling naar het
contact gemaakt worden door middel van de velden Fokker of Eigenaar.

1.1.4.2.6.Tabblad Bijlagen
Op het tabblad Bijlagen staat een lijst met documenten die als bijlage aan het
contact 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, kan deze geopend worden. Een bijlage kan verwijderd worden
door op het kruisje achter het betreffende document te klikken.

Documenten behorend tot het contact kunnen worden toegevoegd door op de
knop Bladeren te klikken. Hiermee kan een bestand geselecteerd worden en kan
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.

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