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1. Onderhoud Dieren

1.1. Inleiding
In het menuonderdeel Dieren wordt een complete registratie van individuele
dieren weergegeven. Dieren kunnen hier worden toegevoegd, gewijzigd en
verwijderd. Ook kunnen dieren worden opgezocht en kunnen diergegevens
worden ingezien.

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 Dieren bestaat uit een lijst met
dieren die in de administratie zijn ingevoerd. Deze dieren zijn verdeeld over
tabbladen. Het eerste tabblad (Alle) geeft een opsomming van alle dieren 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 in het Beheer handboek). Ieder tabblad betreft dus een
ander ras en bevat een lijst van dieren die zijn opgenomen in de administratie en
die tot dat ras behoren.

1.1.2. Koppeling rollen, autorisaties en autorisatiecategorieën
Het type account en voor welke autorisatiecategorieën een gebruiker is
geautoriseerd, bepaalt hoe gegevens worden weergegeven en welke handelingen
gebruikers kunnen uitvoeren.

1.1.2.1.Autorisatiecategorieën
Met autorisatiecategorieën is het mogelijk gegevens toe te wijzen aan een
categorie en vervolgens in te stellen welke gebruikers de gegevens van die
categorie mogen beheren.

Met deze module kan ZooEasy Online bijvoorbeeld internationaal worden
gebruikt, door in te stellen door welk land de gegevens worden beheerd. Dieren
waarvan het beheer is toegewezen aan een land, kunnen door gebruikers uit
andere landen alleen worden geraadpleegd. Voor gebruikers die zijn
geautoriseerd voor een land, is het afhankelijk van de instellingen van de rol
welke handelingen ze uit mogen voeren met gegevens van deze categorie.

De titel van het veld autorisatie categorie is afhankelijk van het type
autorisatiecategorie dat op uw verzoek is ingesteld door de afdeling Support van
ZooEasy Online  . In dit handboek wordt verwezen naar Landen van Beheer. Voor
welke categorieën gebruikers zijn geautoriseerd wordt ingesteld op het tabblad
accounts in het beheermenu. (Zie hiervoor ook het Beheer handboek).

Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken heeft u de module
Autorisatie categorie nodig. Neem hiervoor contact op met de afdeling Verkoop
van ZooEasy Online.



Pagina 4 van 39

1.1.2.2.Rolinstellingen
Bij de rolinstellingen wordt vastgelegd of dieren kunnen worden ingevoerd,
gewijzigd, verwijderd en/of worden opgevraagd ter inzage. Ook bepaalt de
toegewezen rol welke tabbladen, subtabbladen, velden en links zichtbaar zijn
voor een gebruiker. Waar gebruikers geen recht hebben om een dier te wijzigen
worden gegevens in leesmodus getoond. Deze rechten worden ingesteld bij de
rollen. (Zie paragraaf Basistabellen – Rollen in het Beheer handboek).

Bijvoorbeeld voor gebruikers met een fokkersaccount die geautoriseerd zijn voor
de juiste categorie, is het afhankelijk van de instellingen van hun rol welke
handelingen zij mogen uitvoeren. In bepaalde gevallen hebben zij het recht om
eigen dieren toe te voegen en/of te wijzigen en/of te verwijderen.
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1.1.2.3.Lijst met dieren
Dieren worden in de lijst getoond. Deze lijst is gesorteerd op alfabetische
volgorde van naam of, als er binnen de administratie geen gebruik gemaakt
wordt van namen, op volgorde van Registratienummer. De lijst kan op een
andere kolom worden gesorteerd, door op de kolomnaam te klikken. De sortering
van de lijst wordt omgedraaid door nog een keer op dezelfde kolomnaam te
klikken. Achter de kolomnaam waarop wordt gesorteerd, verschijnt een of een

teken om aan te geven in welke volgorde de lijst is gesorteerd. Door op de
link In Bestand te klikken wordt de standaard sortering getoond.

Bij naamgebruik van een dier wordt in de lijst de naam van het dier, het
Registratienummer, het Registratienummer van de vader, het Registratienummer
van de moeder en de geboortedatum van het dier weergegeven. In het geval de
naam niet wordt gebruikt, wordt het Registratienummer in de eerste kolom
getoond, gevolgd door kleur en dan de overige bovengenoemde dierinformatie.

Standaard worden 15 dieren per pagina getoond, maar als dit is ingesteld in het
Mijn account menu, is het ook mogelijk om meer dieren op één pagina te tonen.
In dit geval wordt de pagina weergegeven met een scroll bar.

Tevens is het mogelijk dat er bepaalde kolommen in de lijst leeg worden
getoond. In dat geval heeft een gebruiker geen rechten om de betreffende
gegevens uit die kolom in te zien op basis van van zijn/haar rol in de
administratie.
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Bladeren door lijsten:
Naast het gebruik van de pijltjes icoontjes onderaan de pagina, is het tevens
mogelijk om door een lijst te bladeren met gebruik van de CTRL toets op uw
keyboard in combinatie met de rechterpijl- ( ) of de linkerpijltoets ( ). U
bladert hiermee één bladzijde per keer door. Daarnaast kan, door op de CTRL
toets in combinatie met de End of Home toets te drukken, direct naar de laatste
of eerste pagina in de lijst gebladerd worden.

Door op een dier te klikken, worden de detailgegevens van het betreffende dier
weergegeven, verspreid over verschillende tabbladen. Dit zijn de tabbladen
Basisgegevens, Opmerkingen, Persoonlijke gegevens,  Combinaties, Extra
velden, Foto, Bijlagen, Logboek, Bloedverwanten, Uitslagen, Verslagen en
Wijzigingen.

1.1.2.4.Links
In het openingsscherm van het Dierenmenu worden standaard, afhankelijk van
de rolinstelling van de gebruiker, boven de tabbladen de volgende links
weergegeven: Toevoegen, Zoeken, In bestand. Daarnaast is het afrolmenu
Verslagen zichtbaar.

1.1.2.4.1.Toevoegen
Via de optie Toevoegen kan een dier aan de administratie worden toegevoegd.
Deze handeling wordt in de paragraaf Procedure en Tabbladen toegelicht.

1.1.2.4.2.Zoeken
Via de optie Zoeken kan een dier in de administratie worden opgezocht en
kunnen de detailgegevens van het dier worden opgevraagd.

Er zijn verschillende zoekopties mogelijk. Zo kan er een filter toegepast worden
zodat zoekresultaten gericht weergegeven worden. Er kan gezocht worden op
Registratienummer, Naam, Registratienummer vader, Registratienummer
moeder, Eigen dieren, Eigen mannen, Eigen vrouwen, Gefokte dieren en een
Aangepast sinds datum. Daarnaast is het mogelijk om via de optie Uitgebreid
zoeken op meerdere en uitgebreidere zoekcriteria te zoeken.
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Na het selecteren van één van deze opties uit het afrolmenu, met uitzondering
van de opties Eigen dieren, Eigen mannen, Eigen vrouwen, Gefokte dieren en
Uitgebreid zoeken, moet er een waarde worden ingevuld in het zoekveld. Er
wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Mits geen
gebruik wordt gemaakt van wildcards is zoeken exact.

Wanneer een bepaald tabblad (ras) in het openingsscherm van het Dierenmenu
is geselecteerd en er naar een dier wordt gezocht, wordt alleen binnen dit ras
naar dieren gezocht. Als via het tabblad <Alle> wordt gezocht, worden alle
dieren die in de administratie voorkomen in de zoekopdracht meegenomen.

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

Zoeken op Registratienummer
In het zoekveld kan het Registratienummer van een dier worden ingevuld.

Zoeken op Registratienummer vader
In het zoekveld kan het Registratienummer van een vaderdier worden ingevuld.
Alle dieren waar dit dier vader van is worden dan gezocht.

Zoeken op Registratienummer moeder
In het zoekveld kan het Registratienummer van een moederdier worden
ingevuld. Alle dieren waar dit dier moeder van is worden dan gezocht.

Zoeken op Eigen dieren
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Door dit filter toe te passen worden alle dieren getoond waarvan is aangegeven
dat de ingelogde gebruiker de eigenaar is.

Zoeken op Eigen mannelijke dieren
Met dit filter worden alle mannelijke dieren getoond, waarvan de ingelogde
gebruiker de eigenaar is.

Zoeken op Eigen vrouwelijke dieren
Met dit filter worden alle vrouwelijke dieren getoond, waarvan de ingelogde
gebruiker de eigenaar is.

Zoeken op Gefokte dieren
Met behulp van dit filter worden alle dieren getoond waarvan is aangegeven dat
de ingelogde gebruiker de fokker is.

Aangepast sinds
Met behulp van dit filter is het mogelijk om te zoeken met een bepaalde datum
waarna de gegevens van een dier zijn aangepast. Een datum dient ingevoerd te
worden in het format dd-mm-jjjj. Dit format verschijnt dan ook in het invulveld
nadat de optie Aangepast sinds is geselecteerd uit het Zoeken afrolmenu.

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

Uitgebreid Zoeken
Uit het Zoeken afrolmenu kan ook gekozen worden voor Uitgebreid zoeken. Via
deze optie is het mogelijk om meerdere, uitgebreide, criteria in te voeren waarop
vervolgens gezocht kan worden.

Wanneer de optie Uitgebreid zoeken geselecteerd wordt uit het afrolmenu, opent
direct een nieuw scherm bestaande uit twee tabbladen, het tabblad Algemeen en
het tabblad Extra velden. Op deze tabbladen kunnen verschillende waarden
(zoekcriteria) ingevoerd worden waarop vervolgens dieren gezocht kunnen
worden. Op dit scherm en de sub tabbladen zijn de rol instellingen van de
gebruiker van toepassing. Als een gebruiker het niet is toegestaan een bepaald
veld in te zien worden het label en het veld niet getoond. Dit geldt niet voor de
hieronder besproken links. Deze worden door de gebruiker zoek functionaliteit
toe te kennen altijd getoond.

1.1.2.4.3.Uitgebreid zoeken
Wanneer de optie Uitgebreid zoeken geselecteerd is verschijnen standaard drie
links boven de tabbladen. Dit zijn de links Lijst, Opnieuw zoeken en Toon
zoekresulta(a)t(en).

Lijst
Wanneer op de link Lijst geklikt wordt, wordt teruggekeerd naar de lijst met
Dieren die zijn opgenomen in de administratie. Er wordt geen zoekopdracht
uitgevoerd en gegevens die zijn ingevoerd op de Uitgebreid zoeken tabbladen
worden niet bewaard. Als het scherm Uitgebreid zoeken is opgestart vanuit een
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zoekresultaat, wordt door op de link Lijst te klikken terug gegaan naar dat
zoekresultaat.

Opnieuw zoeken
Wanneer op deze link wordt geklikt, is het mogelijk om een nieuwe zoekopdracht
in te voeren door middel van het Uitgebreid zoeken menu. Alle eerder ingevoerde
zoekcriteria worden door op deze link te klikken verwijderd, waarna vervolgens
alle velden leeg getoond worden. Bij het klikken op de Opnieuw zoeken link
wordt er gevraagd of u zeker weet dat u een nieuwe zoekopdracht wilt uitvoeren
en de zoekcriteria naar hun standaard waarden wilt terugzetten. Klik Ja om alle
reeds ingevoerde gegevens te verwijderen en een nieuwe zoekopdracht in te
voeren. Klik Nee of Annuleren om de ingevoerde gegevens te behouden en geen
nieuwe zoekopdracht uit te voeren.

Toon zoekresulta(a)t(en)
Door op deze link te klikken is het mogelijk om de resultaten van ingevoerde
zoekcriteria te tonen. Na het klikken op de link Toon zoekresulta(a)t(en)
verschijnt er een melding waarin de voortgang van de zoekopdracht getoond
wordt. Wanneer de zoekopdracht is voltooid verschijnt een nieuw scherm waarop
een lijst getoond wordt met dieren die voldoen aan de zoekcriteria. Indien er
geen dieren in de administratie zijn opgenomen die overeenkomen met de
zoekcriteria verschijnt de melding Geen dier(en) gevonden.

Het gevonden resultaat wordt in het openingscherm van het Dierenmenu
getoond. Alle gebruikelijke functionaliteit van de lijst met dieren is daarop van
toepassing. Het (snel)zoeken via de gebruikelijke filters werkt nadrukkelijk niet
op het getoonde zoekresultaat, maar voert een nieuwe zoekactie uit op alle
gegevens.

Aantal Zoekresultaten
Door een vinkje te plaatsen voor Aantal Zoekresultaten, is het mogelijk om te
zien hoeveel zoekresultaten getoond zullen worden met gebruik van de
ingevoerde zoekcriteria. Deze waarde wordt aangepast naar mate er
veranderingen worden doorgevoerd in de zoekcriteria. De Aantal Zoekresultaten
mogelijkheid bevindt zich boven de tabbladen in de Uitgebreid zoeken optie.
Wanneer er geen vinkje wordt geplaatst voor deze optie wordt geen telling
uitgevoerd van het mogelijke aantal zoekresultaten en staat deze standaard op
nul.

1.1.2.4.3.1.Tabblad Algemeen
Op dit tabblad kan een zoekopdracht ingevoerd worden waarmee op
verschillende diergegevens gezocht kan worden.
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Er staan geen verplichte velden op dit tabblad en een selectie van gegevens kan
naar wens ingevoerd worden.

Met de datumvelden kan worden gezocht naar een datum die in een periode valt
door een begin- en einddatum in te vullen. Deze data kan worden ingetypt of
worden ingevoerd door op het kalender icoontje achter het veld te klikken en
vervolgens een datum te selecteren uit de kalender. Alle data dienen in het
format dd-mm-jjjj te worden ingevoerd. Als alleen een einddatum of alleen een
begindatum wordt ingevoerd, worden in het zoekresultaat alleen gegevens
opgenomen waarbij een datum is ingevuld. Als geen einddatum wordt ingevoerd
wordt de datum van vandaag als einddatum beschouwd.

Er kan gezocht worden op onderstaande gegevens of een combinatie van deze
gegevens:

Registratienummer: In dit veld kan een registratienummer worden ingevoerd
waarop een dier gezocht kan worden.

Geslacht: Via dit afrolmenu kan gezocht worden op dieren met een bepaald
geslacht.

Naam & Roepnaam: In deze velden kunnen een Naam en/of Roepnaam worden
ingevoerd waarop dieren gezocht kunnen worden.

Ras & Kleur: Via dit afrolmenu kan gezocht worden op dieren van een bepaald
ras en/of met een bepaalde kleur. De verschillende opties die in dit afrolmenu
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getoond worden zijn de rassen en kleuren die via het Basistabellenmenu in de
administratie zijn toegevoegd (Zie de paragraaf Basistabellen – Rassen en de
paragraaf Basistabellen – Kleuren in het Beheer handboek) of die door
gebruikers aan de administratie zijn toegevoegd. (Zie de paragraaf Tabblad
Basisgegevens)

Titel voor naam & Titel achter naam: Via dit afrolmenu kan gezocht worden op
dieren met een bepaalde titel voor en/of achter de naam. De verschillende opties
die in het afrolmenu getoond worden zijn de titels die via het Basistabellenmenu
aan de administratie zijn toegevoegd. (Zie de paragraaf Overige basistabellen –
Titels in het Beheer handboek) of die door gebruikers aan de administratie zijn
toegevoegd. (Zie de paragraaf Tabblad Basisgegevens)

Voor de Ras, Kleur en Titel velden geldt dat als men zich in een van deze velden
bevindt en de Esc toest wordt ingedrukt, dit veld automatisch veranderd in een
invulveld. De gebruiker kan vervolgens zelf een ras, kleur of titel intypen en hier,
eventueel met behulp van wildcards, op zoeken. Wanneer nogmaals op Esc
gedrukt wordt veranderd het veld weer in het oorspronkelijke afrolmenu.

Geboren & Overleden: In deze velden kan een periode voor de geboorte cq
overlijdensdatum van een dier worden ingevoerd.

Inteelt percentage & AVK Coefficient: In deze velden kunnen bepaalde waarden
worden ingevoerd voor het inteelt percentage en/of het AVK coefficient van een
dier. Deze velden kunnen vrij worden ingevoerd. Via deze velden kan gezocht
worden op dieren met een inteelt percentage en/of AVK coefficient binnen een
bepaalde marge. Er kunnen waarden van 0 t/m 100 worden ingevoerd. Wanneer
in deze velden de waarden -1 worden ingevoerd, worden ook dieren
meegenomen waarvan het inteelt percentage en/of de AVK coefficient op
[Herberekenen] staan.

Ras %: In dit veld kan worden gezocht naar dieren met een bepaald
raspercentage van een ras. Met de selecteerbox naast het veld Ras % kan
worden aangegeven of alleen naar berekende waarden of alleen naar handmatig
ingevulde waarden gezocht moet worden.

Vader & Moeder: Door op de […] knop te klikken wordt het bestand met dieren
geopend en kan een dier worden geselecteerd als vader- of moederdier door op
zijn/haar naam te klikken. Vervolgens verschijnt automatisch de naam van het
dier in het tweede veld achter Vader en/of Moeder. Via deze velden kunnen
dieren gezocht worden met een bepaald dier als ouder. Indien naamgebruik niet
voorkomt in de administratie of als de gebruiker geen toestemming heeft om
namen in te zien, worden hier de kleuren van een dier getoond.

Fokker & Eigenaar: Door op de […] knop te klikken achter de invulvelden Fokker
en Eigenaar wordt het bestand met contacten die zijn opgenomen in de
administratie geopend. Vervolgens kan een contact als Fokker en/of Eigenaar
geselecteerd worden door op zijn/haar naam te klikken. De naam van de fokker
en/of eigenaar verschijnt vervolgens in het tweede veld achter Fokker en/of
Eigenaar. Via deze velden kunnen dieren gezocht worden met een bepaald
contact als eigenaar en/of fokker.



Pagina 12 van 39

Aangepast sinds: In dit veld kan een bepaalde periode worden ingevoerd om
dieren te zoeken die in deze periode zijn gewijzigd.

Opmerkingen: Door middel van dit veld kan gezocht worden naar dieren waarbij
bepaalde opmerkingen geregistreerd zijn op het Opmerkingen tabblad. Dit veld
kan vrij worden ingevoerd tot maximaal 2 regels.

Geregisteerd: Door middel van dit afrolmenu kan worden aangegeven of er
gezocht moet worden naar dieren die wel of niet als geregistreerd zijn
opgenomen in de administratie.

Foto, Bijlagen, Logboek, Nakomelingen & Uitslagen: Via deze afrolmenu’s kan
worden aangegeven of naar dieren gezocht moet worden met of zonder een foto,
bijlagen, logboek, nakomelingen en/of uitslagen.

Land van Beheer: met dit afrolmenu kan worden gezocht naar dieren van een
bepaalde autorisatiecategorie, in dit geval het Land van Beheer. De gebruiker
kan wel zoeken naar gegevens van categorieën waarvoor hij niet is
geautoriseerd. In dat geval worden de gevonden gegevens voor deze gebruiker
in leesmodus weergegeven.

In alle afrol menu’s is standaard de optie <Geen> geselecteerd. Als deze optie in
een veld getoond wordt zal dit veld in de zoekactie buiten beschouwing worden
gelaten.

1.1.2.4.3.2.Tabblad Extra velden
Op dit tabblad kan een zoekopdracht ingevoerd worden waarmee op
verschillende extra veld gegevens van een dier gezocht kan worden. De extra
veld categorieën die eerder aan de administratie zijn toegevoegd (zie de
paragraaf Overige Basistabellen – Extra veld categorieën dieren in het Beheer
handboek) worden hier als subtabbladen getoond. De extra velden worden
getoond op de subtabbladen van de extra veld categorie waartoe het extra veld
behoort. De extra velden waaruit een keuze gemaakt kan worden op dit tabblad
komen overeen met de extra velden die zijn toegevoegd via het
Basistabellenmenu. (Zie de paragraaf Overige basistabellen – Extra velden dieren
in het Beheer handboek). Uit een afrolmenu kan vervolgens een keuze gemaakt
worden uit een extra veld waarde waarop gezocht dient te worden.
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1.1.2.4.3.3.Tabblad Persoonlijke gegevens
Bij een dier is het mogelijk opmerkingen of bijlagen te plaatsen die alleen
inzichtelijk zijn voor de gebruiker die ze heeft toegevoegd. (Zie hiervoor ook het
tabblad persoonlijke gegevens bij hoofdstuk basisgegevens.)
Op dit tabblad kan gezocht worden naar persoonlijke opmerkingen en bijlagen
die door de ingelogde gebruiker zijn toegevoegd bij een dier. Persoonlijke
opmerkingen en persoonlijke bijlagen die door een andere gebruiker zijn
geplaatst, worden niet opgenomen in het zoekresultaat.
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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 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. Binnen de Uitgebreid zoeken
optie is het alleen mogelijk om met Wildcards te zoeken voor de velden Naam,
Registratienummer, Roepnaam en Opmerkingen.

Om te zoeken naar dieren die eindigen op een bepaalde waarde, moet in het
zoekveld “*WAARDE” worden ingevuld.
Om te zoeken naar dieren die beginnen met een bepaalde waarde, moet in het
zoekveld “WAARDE*” worden ingevuld.

Om te zoeken naar dieren die een bepaalde waarde bevatten, ongeacht waar
deze waarde voorkomt in de naam, moet in het zoekveld “*WAARDE*” worden
ingevuld.
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1.1.2.4.4.In bestand
Door op de link In Bestand te klikken, worden alle dieren 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
dieren in de administratie.

1.1.2.4.5.Verslagen
In het afrolmenu verslagen kunnen de volgende opties worden geselecteerd:
Afdrukvoorbeeld en Gemiddeld inteelt %. Welke opties beschikbaar zijn is
afhankelijk van de rolinstellingen van de gebruiker.

1.1.2.4.5.1.Afdrukvoorbeeld
Door deze optie te selecteren, wordt een afdrukvoorbeeld getoond van de lijst
met dieren op het tabblad waarop u zich bevindt. U hebt vervolgens de
mogelijkheid om de lijsten met dieren af te drukken.

1.1.2.4.5.2.Gemiddeld inteelt %
Deze rapportage berekent het gemiddelde inteeltpercentage van de dieren per
jaar en de delta ten opzichte van het jaar daarvoor. Deze berekening wordt
uitgevoerd met de dieren die op dat moment in de lijst staan en kan ook gestart
worden vanuit een zoekresultaat.

Dieren waarbij het inteelt % niet bekend is, omdat ze nog moeten worden
herberekend in de nachtverwerking, worden niet meegenomen in de berekening.
In dat geval wordt een melding getoond met het aantal dieren dat is uitgesloten
van de berekening voordat de rapportage wordt getoond
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De rapportage Gemiddelde inteelt % getoond bestaat uit 2 grafieken. De eerste
grafiek toont per jaar het gemiddelde inteelt % van alle dieren die in dat jaar
geboren zijn. In de tweede grafiek wordt per jaar het verschil, de delta, van het
gemiddelde inteelt % getoond ten opzichte van het jaar daarvoor. Als op de link
Export Gemiddelde inteelt % wordt geklikt, worden de berekende waarden
geëxporteerd naar een Excel bestand.

1.1.2.5.Dieren verwijderen
Een dier kan verwijderd worden uit de administratie door in de lijst met dieren op
het kruisje achter het betreffende dier te klikken. Vervolgens wordt gevraagd of
u het record wilt verwijderen. Klik Ja om het dier te verwijderen. Klik Nee of
Annuleren om terug te keren naar de lijst met dieren en het dier te behouden.
Door nog bestaande koppelingen kan het voorkomen dat een dier niet verwijderd
kan worden. Een bestaande koppeling kan bijvoorbeeld een combinatie zijn
waarin dit dier als ouder voorkomt.

1.1.3. Dieren toevoegen en wijzigen
Bij het toevoegen en wijzigen van dieren zijn invoercontroles in ZooEasy Online
versie 1 tot een minimum beperkt. Welke controles wel worden toegepast wordt
besproken in de paragraaf Procedures en tabbladen.
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1.1.3.1.Links
Als op een bestaand dier uit de administratie wordt geklikt of als dier Toevoegen
is geselecteerd, worden standaard de volgende links boven de tabbladen
weergegeven: Lijst, <, >, Bewaren, Annuleren, Stamboom en E-mail beheerder.

1.1.3.1.1.Lijst
Door op de link Lijst de klikken keert u terug naar het openingscherm van het
menuonderdeel Dieren. Op dit scherm wordt een lijst weergegeven van alle
dieren die in administratie zijn opgenomen. Als het scherm met detailgegevens
vanuit een tabblad van het ras van een dier werd geopend, keert u met deze link
terug naar het betreffende tabblad. Als het scherm met detailgegevens vanuit
een zoekresultaat werd geopend, keert u met de link Lijst terug naar de
gevonden dieren.

Indien data is aangepast en op Lijst wordt geklikt, wordt er gevraagd of de
aangepaste gegevens opgeslagen moeten worden.

Met de knoppen vorige (<) en volgende (>) kan door de detailgegevens van
dieren worden gebladerd, zonder terug te hoeven gaan naar de lijst met dieren.
Als het scherm met detailgegevens vanuit een zoekresultaat werd geopend,
bladert u door de lijst met het zoekresultaat. Hetzelfde geldt als het scherm met
detailgegevens wordt geopend vanuit een tabblad van een ras. In dat geval
bladert u door de lijst met dieren van dat tabblad.

1.1.3.1.2.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.

Van elke bewaaractie waarbij data is aangepast, wordt een record aangemaakt
dat zichtbaar is op het tabblad Wijzigingen.

1.1.3.1.3.Annuleren
Wanneer u op Annuleren klikt, keert u terug naar het openingscherm van het
menuonderdeel Dieren. 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.

1.1.3.1.4.Stamboom
Wanneer op de link Stamboom wordt geklikt, opent een nieuw venster met
daarin een stamboom van het betreffende dier. De stamboom toont 4 generaties,
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met als eerste generatie het betreffende dier gevolgd door ouders, grootouders
en overgrootouders. De stamboom wordt met foto’s van alle dieren in de
stamboom weergegeven als deze beschikbaar zijn. Als de velden Naam, Titel
voor naam, Titel achter naam, Registratienummer, Geslacht, Kleur en
Geboortedatum ingevuld zijn bij de basisgegevens van het dier, worden deze op
de stamboom getoond. Ook de berekende inteeltwaarde wordt in de stamboom
getoond.

Als op een dier in de stamboom wordt aangeklikt, wordt de stamboom opnieuw
aangemaakt met het gekozen dier als eerste generatie. Op deze manier is het
dus mogelijk om bloedlijnen te volgen.

N.B.: De gegevens in deze stamboom zijn, met uitzondering van de berekend inteeltwaarde fictief!
Door op een dier te klikken en tegelijkertijd de CTRL toest in de drukken, worden
de detailgegevens van het betreffende dier in een nieuw scherm getoond.

Door bovenin het scherm met de stamboom op Afdrukvoorbeeld te klikken,
wordt een afdrukvoorbeeld van de stamboom weergegeven. Vervolgens kan deze
afgedrukt worden of kan teruggekeerd worden naar de stamboom. Door op
Afsluiten te klikken bovenin het scherm wordt het scherm gesloten.

1.1.3.1.5.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
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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
wensen te ontvangen. Als dit het geval is, wordt het bericht ook verstuurd naar
het E-mailadres van de gebruiker.

Als onderwerp wordt voor de E-mail automatisch de naam van het betreffende
dier gebruikt. Als binnen een administratie geen gebruik gemaakt wordt van de
(roep)naam van een dier, wordt automatisch het registratienummer als
onderwerp ingevuld. Dit onderwerp kan echter ook gewijzigd worden.
Hierna kan de opmerking die de gebruiker heeft over het dier 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.

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

1. In het menuonderdeel Dieren klikt u op Toevoegen bovenaan het scherm
om een nieuw dier aan de administratie toe te voegen. Door op een
bestaand dier in de lijst met dieren te klikken, kunt u gegevens wijzigen.

2. Een nieuw scherm wordt geopend waarin u een nieuw dier kunt toevoegen
of wijzigingen kunt doorvoeren in bestaande gegevens. Dit scherm heeft
verschillende tabbladen en opent standaard op het tabblad Basisgegevens.
Alleen op dit tabblad staan verplichte velden en als gevolg daarvan wordt
dit tabblad standaard als eerste getoond. Verplichte velden worden
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aangegeven met een sterretje en moeten minimaal ingevuld worden om
een dier toe te voegen aan de administratie. Ook bij het wijzigen van een
dier dat al in de administratie is opgenomen, moeten minimaal deze
velden waarden bevatten.

3. Op de verschillende tabbladen kunnen allerlei gegevens die betrekking
hebben op het dier geregistreerd worden.

Bij het invoeren en wijzigen van de diergegevens worden diverse controles
uitgevoerd. Allereerst wordt nagegaan of alle verplichte velden zijn ingevuld.
Wanneer dit niet het geval is wordt een melding gegeven.

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:

1.1.3.2.1.Tabblad Basisgegevens
Op het tabblad Basisgegevens kunnen verschillende gegevens ingevoerd worden:

Geregistreerd: Door hier een vinkje voor te plaatsen kan worden aangegeven of
het dier door uw organisatie geregistreerd is of niet. Vervolgens wordt een
geregistreerd of niet geregisteerd icoontje bij het dier weergegeven in de lijst
met dieren.
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Registratienummer *: In dit veld wordt het Registratienummer van het dier
ingevoerd. Bij het bewaren van het ingevoerde Registratienummer wordt
gecontroleerd of de ingevoerde waarde uniek is binnen de administratie.

Geslacht *: Uit een afrolmenu kan een keuze gemaakt worden uit het geslacht
Man, Vrouw, Onbekend of Gecastreerd. De optie gecastreerd is alleen voor
bepaalde diersoorten beschikbaar.

Naam: In dit veld kan de naam van het dier worden ingevuld. In dit veld kunnen
maximaal 100 tekens worden ingevoerd.

Roepnaam: In het veld Roepnaam kan een roepnaam van het dier ingevoerd
worden. Dit veld heeft een maximum van 25 tekens.

Ras * & Kleur *: Uit deze afrolmenu’s moeten een ras en kleur gekozen worden.
In het afrolmenu komen de rassen en kleuren voor die via het menu
Basistabellen Rassen of Kleuren zijn ingevoerd (Zie de paragraaf Basistabellen –
Rassen en/of de paragraaf Basistabellen – Kleuren in het Beheer handboek). De
gebruiker kan hier tevens zelf een ras of kleur toevoegen door de optie
(Toevoegen) aan te klikken. Het afrolmenu verandert dan in een invulveld. Bij
het opslaan van de gegevens van het dier wordt deze waarde gecontroleerd op
dubbele waarden. Indien de waarde eerder voorkomt, ontvangt de gebruiker een
melding en kunnen de gegevens niet opgeslagen worden.

Titel voor naam & Titel achter naam: Uit een afrolmenu kan een titel gekozen
worden die voor en achter de naam van het dier geplaatst wordt in de
stamboom. In het afrolmenu komen de titels voor die via het menu Basistabellen
Titels zijn ingevoerd (Zie de paragraaf Overige basistabellen – Titels in het
Beheer handboek). De gebruiker kan hier ook zelf een titel aan toevoegen door
de optie (toevoegen) aan te klikken. Het afrolmenu verandert dan in een
invulveld. Bij het opslaan van de gegevens van het dier wordt deze waarde
gecontroleerd op dubbele waarden. Indien de waarde eerder voorkomt, ontvangt
de gebruiker een melding en kunnen de gegevens niet opgeslagen worden.
Daarnaast wordt standaard de optie <Geen> getoond in de titel velden.

Geboren: In het veld Geboren kan de geboortedatum van een dier worden
ingevoerd. De geboortedatum kan worden ingetypt of geselecteerd worden uit de
kalender door op het kalender icoontje achter het veld te klikken. De
geboortedatum wordt gecontroleerd op juistheid. Een datum moet als volgt
worden ingevoerd: dd-mm-jjjj. Als een dier vanuit een combinatie is ingevoerd,
of er wordt een al bestaande combinatie van de ouders geselecteerd, dan moet
de ingevoerde geboortedatum overeenkomen met de geboortedatum die is
gebruikt in de combinatie.

Overleden: In het veld Overleden kan een eventuele overlijdensdatum van een
dier worden ingevoerd. De overlijdensdatum kan worden ingetypt of geselecteerd
worden uit de kalender door op het kalender icoontje achter het veld te klikken.
De overlijdensdatum wordt gecontroleerd op juistheid. Een datum moet als volgt
worden ingevoerd: dd-mm-jjjj. Daarnaast wordt gecontroleerd of de
overlijdensdatum niet voor de geboortedatum van het dier ligt.
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Leeftijd: De leeftijd van het dier wordt automatisch berekend op basis van de
ingevoerde geboortedatum en eventuele overlijdensdatum en wordt vervolgens
op het tabblad Basisgegevens getoond.

Inteelt en AVK: Ook de AVK en Inteeltwaarde worden automatisch (her)berekend
en toegevoegd aan detailgegevens van het dier. Dit wordt 1x per dag, in de
nachtverwerking, door ZooEasy berekend. Wanneer het woord [Herberekenen]
getoond wordt zijn de gegevens niet volledig en wordt de waarde ’s nachts
opnieuw berekend. Bij het invoeren van een dier wordt de waarde standaard op
[Herberekenen] gezet totdat de waarde berekend is. Als in de ouderlijn van van
een dier iets wordt aangepast als gevolg waarvan de Inteeltwaarde of AVK zou
moeten veranderen, wordt dit ook pas ’s nachts verwerkt. Bij alle nakomelingen
waarvoor de gedane aanpassing geldt, worden tot die tijd de Inteeltwaarde, de
AVK niet op [Herberekenen] gezet.

Ras %: In dit veld wordt het raspercentage van het dier getoond. De eerste 3
posities staan voor de afkorting van het ras. Als de afkorting van het ras in de
basistabellen niet ingevoerd is, wordt dit getoond door drie sterretjes. Het
raspercentage wordt per dier door ZooEasy berekend in het
nachtverwerkingsproces.
Door op knop met de 3 puntjes te klikken wordt het scherm “Raspercentage
detailgegevens” geopend. In dit scherm kunnen de raspercentages handmatig
worden ingevuld, die bijvoorbeeld uit DNA onderzoek zijn gebleken. Onderin het
scherm wordt aangegeven, dat het hier een handmatig ingevoerde waarde
betreft. Deze insteling moet worden aangevinkt om het nachtverwerkingsproces
rekening te laten houden met de ingevoerde waarden.
Als een waarde in dit scherm wordt gevuld of gewijzigd, wordt op het
detailscherm van het dier het Ras % op herberekenen gezet. ’s Nachts wordt de
waarde bij eventuele nakomelingen opnieuw berekend op basis van deze
ingevoerde waarden. Ook wordt dan bij het dier het handmatig ingevoerde ras
percentage op het detailscherm getoond.

Vader & Moeder:
In de velden Vader en Moeder kan het Registratienummer van de vader of
moeder van het dier worden ingevuld. Het is ook mogelijk om een dier als vader
of moeder te selecteren door op de knop […] te klikken. Vervolgens kunt u door
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de lijst met dieren in de database bladeren om de ouderdieren op te zoeken. U
kunt de vader of moeder selecteren door op het dier te klikken. Na het selecteren
of invoeren verschijnt automatisch meer detailinformatie van het dier achter het
invulveld.

Bij het invoeren van de Registratienummers van de ouders van het dier, wordt
gecontroleerd of deze dieren voorkomen in de administratie. Wanneer dit niet het
geval is, wordt een foutmelding gegeven en kunnen de dieren niet worden
ingevoerd als vader en/of moeder.

Bij het invoeren van de ouders wordt tevens het geslacht van de ouder
gecontroleerd. Als dit niet overeenkomt met de keuze als vader en/of moeder
wordt een melding gegeven en kan het dier niet worden toegevoegd. Tot slot
wordt ook gecontroleerd of de geboortedata van de ouders voor de
geboortedatum van het dier liggen. Als dit niet het geval is, kunnen de
geselecteerde dieren niet als vader en/of moeder worden vastgelegd.

Fokker & Eigenaar:
In deze velden kunnen respectievelijk de fokker en de eigenaar van het dier
worden opgenomen. Een fokker en/of eigenaar kan met zijn/haar nummer
worden ingevoerd wanneer dit nummer bekend is. Ook kan er worden gezocht in
de lijst met contacten. Om een contact te selecteren uit het bestand, klikt u op
de knop […]. De contactenlijst wordt vervolgens geopend en een contact kan
geselecteerd worden door op zijn/haar naam te klikken. De detailgegevens van
het contact verschijnen vervolgens automatisch.

Er wordt gecontroleerd of het ingevoerde nummer voor de Fokker en/of Eigenaar
voorkomt in de administratie. Als dit niet het geval is, wordt een melding
getoond. De contacten worden niet toegevoegd en de gegevens van het dier
worden niet opgeslagen. Wanneer de contacten nog niet voorkomen in de
administratie, zullen deze eerst aangemaakt moeten worden in het menu
Contacten (Zie de paragraaf Contacten toevoegen en wijzigen – Procedure en
tabbladen in het Contacten handboek).

Toonveld extra velden
In het kader wordt een selectie van extra velden getoond, mits de gebruiker
hiervoor de juiste autorisaties heeft. De waarden worden altijd in leesmodus
getoond, ongeacht de autorisaties van de gebruiker. Op deze manier zijn de
belangrijkste gegevens als ziektes, titels etc. van het geselecteerde dier snel
inzichtelijk. In het handboek Beheer wordt beschreven hoe wordt ingesteld dat
een extra velden in dit toonveld wordt getoond en welke autorisaties de
gebruiker nodig heeft om ze te kunnen zien.

Autorisatiecategorie
Het veld autorisatiecategorie, in dit geval Land van beheer, geeft aan bij welke
autorisatiecategorie het dier is ingedeeld.

1.1.3.2.2.Tabblad Opmerkingen
Op het tabblad Opmerkingen kunnen opmerkingen over het dier worden
vastgelegd. In dit veld kan alleen tekst worden ingevoerd.

1.1.3.2.3.Tabblad Persoonlijke gegevens
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De gebruiker kan op het tabblad Opmerkingen informatie invullen en op het
tabblad Bijlagen documenten toevoegen, die alleen zichtbaar zijn voor de
gebruiker zelf. Gebruikers met een fokkers- of beheerdersaccount mogen ook
persoonlijke opmerkingen of persoonlijke bijlagen toevoegen bij dieren, waarvoor
ze alleen leesrechten hebben. Op deze manier is ZooEasy Online ook te
gebruiken voor de administratie van persoonlijke informatie van dieren.

Als bij een account een einddatum is ingevuld en deze einddatum verstrijkt, blijft
de persoonlijke informatie die de gebruiker van deze account had toegevoegd bij
dieren bewaard. Alleen bij het definitief verwijderen van een account wordt de
persoonlijke informatie ook verwijderd.
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1.1.3.2.4.Tabblad Combinaties
Dit tabblad heeft twee subtabbladen. Op het eerste subtabblad Combinaties
ouders, zijn alle combinaties zichtbaar van de ouders van het dier. Op het
tweede subtabblad worden de combinaties getoond waarvan het dier zelf één
van de ouders is. Afhankelijk van de instellingen in ZooEasy worden de namen
van de tabbladen getoond als: Nesten, Koppels, Dekkingen, etc.

1.1.3.2.4.1.Combinaties ouders
Wanneer de vader en moeder dieren zijn toegevoegd op het tabblad
Basisgegevens en hiervan in het menu onderdeel Combinaties één of meerdere
combinaties zijn aangemaakt, wordt op het tabblad Combinaties ouders een lijst
getoond met combinaties van de vader en moeder. In dit scherm kan
geselecteerd worden uit welke combinatie het geselecteerde dier voortkomt, door
de betreffende combinatie te selecteren en de wijziging te bewaren. Door op het
detailgegevens icoontje achter een combinatie te klikken worden in een nieuwe
scherm de detailgegevens van de combinatie getoond.

1.1.3.2.4.2.Combinaties Dier
Het tweede tabblad toont de combinaties waarvan het dier zelf één van de
ouders is. De detailgegevens  van de combinatie worden getoond door op een rij
te klikken. De gegevens op dit tabblad zijn niet wijzigbaar.
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1.1.3.2.5.Tabblad Extra velden
Op het tabblad Extra velden kan extra informatie over een dier geregistreerd
worden. De informatie die hier kan worden opgenomen, is afhankelijk van de
extra veld categorieën en velden die zijn aangemaakt via het menu Basistabellen
(Zie de paragraaf Extra veld categorieën dieren in het Beheer handboek). De
extra veld categorieën worden als tabbladen weergegeven. De extra velden
worden op de verschillende tabbladen weergegeven in de categorie die voor het
extra veld geselecteerd is.
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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 Extra velden
dieren in het Beheer handboek). 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 in de administratie. Hierbij valt te denken aan een
buitenlands Registratienummer.

Door op de link Archiveren naar Logboek boven de tabbladen te klikken, kunnen
per categorie de ingevoerde gegevens van de extra velden opgeslagen worden in
het logboek. Wanneer de ingevoerde gegevens in het logboek zijn gearchiveerd,
verdwijnen de ingevoerde waardes van de het betreffende sub tabblad. Hier
kunnen vervolgens nieuwe waardes worden toegevoegd. Dit onderdeel kan
gebruikt worden om bijvoorbeeld periodieke onderzoeken te archiveren. Wanneer
jaarlijks een oogonderzoek wordt uitgevoerd, is het van belang dat de gegevens
van het laatste onderzoek worden vastgelegd bij de extra velden van een dier.
De onderzoeken van voorgaande periodes kunnen dan gearchiveerd worden in
het logboek van het dier.

1.1.3.2.6.Tabblad Foto
Op dit tabblad kan een foto van een dier worden toegevoegd. Dit wordt gedaan
door middel van de Bladeren knop. 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 invulveld. De foto
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wordt toegevoegd en verschijnt vervolgens op het tabblad Foto. Alleen *.jp(e)g,
*.bmp, *.gif, en *.tif bestanden kunnen worden geplaatst.

De maximale grootte van een fotobestand is 150Kb, wanneer deze waarde
overschreden wordt, wordt hier een melding van gegeven en kan het bestand
niet gebruikt worden. Foto’s worden aangepast naar een maximum van 280 x
280 pixels, uiteraard met behoud van originele verhoudingen. Een foto die is
toegevoegd, kan verwijderd worden door op het kruisje onder de foto te klikken.

1.1.3.2.7.Tabblad Bijlagen
Op het tabblad Bijlagen staat een lijst met documenten die als bijlagen aan het
dier 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 onder het betreffende dier te klikken.

Op het tabblad kunnen documenten behorend tot het dier 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.



Pagina 29 van 39

1.1.3.2.8.Tabblad Logboek
Op het tabblad Logboek kan extra informatie over het dier worden opgenomen.
Zo kunnen bijvoorbeeld periodieke onderzoeken (zoals oogonderzoeken) uit de
extra velden gearchiveerd worden. Door deze gegevens vast te leggen, ontstaat
een compleet medisch dossier van het dier.

Toegevoegde logboek items worden in een lijst getoond op het tabblad Logboek
met vermelding van datum, omschrijving en categorie van het logboek item.

De gearchiveerde Extra velden worden in tekstformaat in het logboek
weergegeven.

Om een nieuw logboek item toe te voegen, klikt u op de link Logboek item
toevoegen boven de tabbladen. Om een bestaand logboek item in te zien of te
wijzigen, klikt u op het betreffende logboek item in de lijst met logboek items.

Bij het invoeren of wijzigen van een logboek item kunnen vier velden worden
ingevuld.
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Omschrijving *: Bij het veld omschrijving kan een korte omschrijving van het
item worden ingevuld zoals bijvoorbeeld Reguliere gezondheidscontrole.

Datum *: In dit veld kan een datum geselecteerd worden voor het betreffende
item. Deze datum kan intypt worden of uit de kalender geselecteerd worden door
op het kalender icoontje achter het invulveld te klikken. Standaard wordt de
datum van vandaag getoond. De datum van het logboek item wordt
gecontroleerd op juistheid. Een datum moet als volgt worden ingevoerd: dd-mm-
jjjj.

Categorie *: Bij categorie kan een logboekcategorie geselecteerd worden uit het
afrolmenu. De categorieën waaruit een keuze gemaakt kan worden, zijn de
categorieën die zijn toegevoegd via het menu Basistabellen (Zie de paragraaf
Overige basistabellen – Logboek categorieën in het Beheer handboek).

Opmerkingen: In de opmerkingen kunnen detailgegevens betreffende het
onderwerp worden opgenomen.

Een logboek item kan verwijderd worden door op het kruisje achter het
betreffende logboek item te klikken.
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1.1.3.2.9.Tabblad Bloedverwanten
Op het tabblad Bloedverwanten worden de nakomelingen van een dier getoond.
Dit tabblad kent de drie subtabbladen Kinderen, Kleinkinderen en Alle
nakomelingen. Wanneer het tabblad Bloedverwanten wordt geselecteerd wordt
standaard het eerste tabblad Kinderen getoond.

Op het subtabblad Kinderen worden automatisch alle dieren waarvan het dier
vader of moeder is in een lijst getoond. Op het subttabblad Kleinkinderen worden
alle dieren waarvan het dier grootvader of grootmoeder is in een lijst getoond.
Op het tabblad Alle nakomelingen worden alle dieren waarvan het dier vader,
grootvader, moeder of grootmoeder is in een lijst getoond.

Alle lijsten met dieren op de subtabladen worden gesorteerd op Naam, of indien
geen gebruik wordt gemaakt van naam, op volgorde van registratienummer.
Daarnaast worden ook de vader, moeder en geboortedatum van de dieren
getoond. Uiteraard is het wel noodzakelijk voor het functioneren van dit tabblad
dat het ouderdier als vader of moeder is aangemerkt bij de basisgegevens van
de nakomeling.

Daarnaast kan er ook voor worden gekozen om de extra velden uit een bepaalde
extra veld categorie of alle extra velden voor deze nakomelingen te tonen. Dit
betreffen de extra velden en extra veld categorieën die via het basistabellen
menu zijn toegevoegd. (zie de paragraaf Overige basistabellen – Extra veld
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categorieën dieren en de paragraaf Overige basistabellen – Extra velden dieren
in het Beheer handboek). Uit het afrolmenu Toon kolommen van extra veld
categorie kan een gewenste extra veld categorie geselecteerd worden. Wanneer
vervolgens op Tonen wordt geklikt, worden de extra velden uit deze extra veld
categorie als extra kolommen, na de geboortedatum kolom, in de lijst
toegevoegd. Er verschijnt tevens een horizontale scrollbar waarmee links en
rechts door de lijst bewogen kan worden. Als er van de geselecteerde categorie
bij de nakomelingen waarden gevonden worden, toont een totaaltelling onderaan
de lijst hoeveel nakomelingen van dat extra veld (getoond als kolom), vulling in
dat veld hebben staan.
Met de optie <alle extra veld categorieën> worden alle extra velden achter
elkaar getoond na de geboortedatum kolom. In dit geval worden de
totaaltellingen onderaan de lijst niet getoond.

Zodra er sprake is van meer dan één ouderpaar, wordt het veld:
Toon alleen de lijst met nakomelingen van combinatie getoond, waarmee het
mogelijk is een ouderpaar te selecteren. De lijst met nakomelingen wordt dan
beperkt tot de nakomelingen van het geselecteerde ouderpaar.

1.1.3.2.10.Tabblad Uitslagen
Op het tabblad Uitslagen worden alle uitslagen zoals tentoonstellingsuitslagen of
showresultaten behorend tot het dier getoond. Uitslagen worden in een lijst op
het tabblad getoond met vermelding van uitslag datum, plaats, type, soort en
een omschrijving.
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Wanneer op het tabblad Uitslagen op het kruisje achter een bepaalde uitslag
wordt geklikt, wordt deze verwijderd uit de lijst met uitslagen behorend tot het
dier.

Door op een uitslag te klikken opent een nieuw scherm waarin
beoordelingsdetails van de uitslag voor het betreffende dier worden
weergegeven. Vervolgens kan informatie aan een uitslag worden toegevoegd en
kunnen eerder toegevoegde beoordelingsgegevens gewijzigd worden.

De eerste helft van het beoordelingsgegevens scherm toont de uitslag categorie,
omschrijving, plaats, datum en land van beheer in leesmodus. Tevens worden
hier het betreffende dier, de eerst en tweede keurmeesters en de eigenaar van
het dier weergegeven. Door het detail icoontje achter het dier, keurmeester 1,
keurmeester 2 of eigenaar te klikken worden de detailgegevens van het dier of
het betreffende contact respectievelijk geopend. Door vervolgens op afsluiten
bovenaan het scherm te klikken keert u terug naar de beoordelingsgegevens.

Het is tevens mogelijk het dier te wijzigen door op de […] knop te klikken en een
nieuw dier te selecteren uit het bestand met dieren. Op eenzelfde manier is het
ook mogelijk een eerste en tweede keurmeerster te selecteren of te wijzigen via
het contactenbestand. Het veld Eigenaar is koppeld aan het Dier veld en wordt
automatisch gevuld.

Op de tweede helft van het beoordelingsgegevens scherm worden de volgende
tabbladen weergegeven:
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Samenvatting: Dit tabblad wordt alleen getoond indien in het basistabellenmenu
bij Uitslag soort en/of Uitslag categorie Totaaltelling is geselecteerd. (zie de
paragraaf Overige basistabellen – Uitslag Soort en de paragraaf Overige
basistabellen – Uitslag Categorie in het Beheer handboek) Dit tabblad geeft een
samenvatting weer van de behaalde resultaten van het dier met in achtneming
van het maximum te behalen resultaat. (Bijvoorbeeld 28 punten behaald van het
totaal aantal te behalen punten: 30).

<Uitslag Categorie>: Na het tabblad Samenvatting, indien van toepassing,
kunnen er verschillende tabbladen worden getoond afhankelijk van de in de
basistabellen toegevoegde uitslag categorieën (zie de paragraaf Overige
basistabellen – Uitslag categorie in het Beheer handboek). Op dit (deze)
tabblad(en) staan de verschillende uitslag criteria die via de basistabel uitslag
criteria zijn toegevoegd (zie de paragraaf Overige basistabellen – Uitslag
criterium in het Beheer handboek). De velden kunnen hier door gebruikers
worden ingevuld zoals is gespecificeerd bij het instellen van de uitslag criteria
basistabellen. Voor ieder veld geldt echter dat er maximaal 100 characters
kunnen worden opgeslagen. De gegevens op het tabblad Samenvatting worden
aangepast naar aanleiding van de data die op de toegevoegde tabbladen wordt
ingevoerd.
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Bijlagen: Bijlagen behorende tot een beoordeling kunnen op dit tabblad worden
toegevoegd. Toegevoegde bijlagen verschijnen als een lijst van documenten op
het tabblad. Het icoontje voor de titel van een 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.

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.

Foto: Op het tabblad Foto kan een foto behorend bij de beoordeling worden
bijgesloten. Dit wordt gedaan door middel van de Bladeren knop. 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 invulveld. De foto wordt toegevoegd en verschijnt vervolgens op het
tabblad Foto. Alleen *.jp(e)g, *.bmp, *.gif, en *.tif bestanden kunnen worden
geplaatst.
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De maximale grootte van een fotobestand is 150Kb, wanneer deze waarde
overschreden wordt, wordt hier een melding van gegeven en kan het bestand
niet gebruikt worden. Foto’s worden aangepast naar een maximum van 250 x
250 pixels, uiteraard met behoud van originele verhoudingen. Een foto die is
toegevoegd, kan verwijderd worden door op het kruisje onder de foto te klikken.

Opmerkingen: Op dit tabblad kunnen extra opmerkingen met betrekking tot de
beoordeling worden toegevoegd. In dit veld kan alleen tekst worden ingevoerd.

Voor bovenstaande tabbladen geldt dat wanneer vervolgens op Bewaren wordt
geklikt, de toevoegingen of wijzigingen bewaard worden.

Wijzigingen: Evenals op het tabblad Wijzigingen in het Dierenmenu, (zie de
paragraaf Tabblad Wijzigingen) wordt op dit tabblad bijgehouden wanneer, op
welk tijdstip en door wie wijzigingen in de beoordeling zijn doorgevoerd.

1.1.3.2.11.Tabblad Verslagen
Het tabblad Verslagen bevat een subtabblad Stamboom. Op dit subtabblad staan
de extra stamboom layouts die aan deze administratie zijn toegevoegd. Naast de
mogelijkheid om via de link Stamboom een standaard stamboomrapportage te
genereren, biedt ZooEasy de mogelijkheid om stamboomrapportages samen te
stellen, waarvan de inhoud en layout afhankelijk kan worden gemaakt van een
waarde van een extra veld van een dier. (Zie hiervoor ook het handboek
Verslagen.)
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Door op de naam van de stamboom layout te klikken, wordt deze in een nieuw
venster geopend, gevuld met de gegevens van het geselecteerde dier.
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De gegevens van het dier staan bovenin, met daaronder de gegevens van 3
generaties voorouders. Welke velden en afbeeldingen worden getoond is deels
afhankelijk van de instellingen voor deze stamboom layout.

1.1.3.2.12.Tabblad Wijzigingen
Op het tabblad Wijzigingen in het Dierenmenu, kunnen geen gegevens worden
ingevoerd, gewijzigd of verwijderd. Op dit tabblad worden de wijzigingen die
voor het betreffende dier gedaan zijn geregistreerd. Per wijziging wordt
vastgelegd door welke gebruiker, op welke datum en op welk tijdstip de wijziging
is uitgevoerd. Daarnaast wordt de naam van het gewijzigde veld in het Engels
weergegeven. De wijzigingen worden op volgorde van datum getoond, met de
meest recente wijziging bovenaan.

Als op één van de wijzigingen wordt geklikt, worden de details van de wijziging
getoond.
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In dit detailscherm staat de oude en de nieuwe waarde van het veld. Als het een
wijziging betreft van een foto of bijlage, kan deze worden gedownload door op de
link [download] te klikken.
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