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1. Mijn account

1.1. Inleiding
In het menuonderdeel Mijn account worden de belangrijkste gegevens van een
account getoond. Tevens heeft een gebruiker op het Mijn account tabblad de
mogelijkheid enkele persoonlijke voorkeuren in te stellen en kunnen eigen
contactgegevens worden ingezien.

1.1.1. Links
Als op dit menuonderdeel wordt geklikt, worden standaard de volgende links
boven de tabbladen weergegeven: Bewaren, Annuleren en Wachtwoord wijzigen.

1.1.1.1.Bewaren
Wanneer u op Bewaren klikt, worden de ingevoerde of gewijzigde gegevens op
het tabblad bewaard. Nadat op Bewaren is geklikt, wordt de opgeslagen data
getoond.

1.1.1.2.Annuleren
Wanneer u op Annuleren klikt, wordt het tabblad Mijn account opnieuw getoond.
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.

1.1.1.3.Wachtwoord wijzigen
Door op de link Wachtwoord wijzigen te klikken, kunnen gebruikers hun eigen
wachtwoord veranderen. Een E-mail met het nieuwe wachtwoord wordt naar de
gebruiker gestuurd.

1.1.1.4.Procedure en tabblad elementen
Het Mijn account menu bestaat uit één tabblad, namelijk het tabblad Mijn
account. De gebruiker kan op het tabblad Mijn account zien met welk E-
mailadres hij/zij is ingelogd en aan welk contactnummer hij/zij in de
administratie gekoppeld is. Ook kan de gebruiker hier eigen contactgegevens
inzien door op de knop Toon details te klikken achter het contactnummerveld. Als
de gebruiker geen recht heeft op toegang tot het contactenbestand door middel
van zijn/haar rolinstellingen wordt dit scherm ook getoond, maar in dit geval
worden slechts de basisgegevens van de gebruiker getoond.
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Op het Mijn account tabblad kunnen tevens opmerkingen betreffende de
gebruiker of het account worden toegevoegd of aangepast. Daarnaast kan een
gebruiker via het Mijn account menu instellen dat, indien hij/zij gekoppeld is aan
een contact, direct bij het inloggen standaard de eigen dieren en/of combinaties
getoond worden. Voor deze instellingen dient de gebruiker de vakjes voor Toon
eigen Dieren en Toon eigen Combinaties aan te vinken.

Ook kan een gebruiker in dit menu instellen dat het aantal regels dat in een lijst
getoond wordt meer dan de standaard 15 regels bedraagt. Door uit het
afrolmenu achter Aantal regels in een lijst een aantal te selecteren, wordt dit
vervolgens in alle lijsten toegepast. Dit geldt ook wanneer het aantal regels
standaard minder dan 15 is. Er kan een keuze worden gemaakt uit het tonen van
15 (standaard), 20, 30, 50, 75, 100 of 150 regels.

Met het selectievak “Gebruik extern mail programma om e-mails te versturen.”
kan de gebruiker kiezen of e-mails verstuurd worden met de ZooEasy mail
functionaliteit of met een lokaal geïnstalleerd mailprogramma. Een lokaal
geïnstalleerd programma zoals Microsoft Outlook wordt bij het aanvinken van
deze optie en het klikken op de link “E-Mail beheerder” geopend. Het verstuurde
bericht blijft op deze manier bewaard bij de verzonden items. Via de ZooEasy
mail functionaliteit verstuurde e-mails worden niet opgeslagen.
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