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1. Wachtlijst

1.1. Inleiding
In het menuonderdeel Wachtlijst kan een complete registratie worden
bijgehouden van de wachtlijsten voor bepaalde dieren. Personen kunnen hier aan
verschillende wachtlijsten categorieën worden toegevoegd en de voortgang van
een wachtlijst categorie kan worden bijgehouden.

Zowel in ZooEasy Online als in dit handboek worden verplichte velden
aangegeven met een sterretje *. In het algemeen geldt 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 Wachtlijst bestaat uit een lijst met
contacten die in de administratie zijn ingevoerd en die op een wachtlijst voor een
bepaald dier staan. Deze contacten zijn verdeeld over tabbladen. De tabbladen
komen overeen met de verschillende wachtlijst categorieën die via het menu
Basistabellen zijn aangemaakt (Zie de paragraaf Overige basistabellen –
Wachtlijst categorieën in het Beheer handboek). Wachtlijst categorieën
specificeren bijvoorbeeld welk geslacht en welke kleur het gewenste dier moet
hebben.

Ieder tabblad betreft dus een andere categorie, bijvoorbeeld een ander geslacht
in combinatie met een andere kleur, en bevat een lijst met contacten die zijn
opgenomen in de administratie en die op de wachtlijst staan voor een dier uit die
categorie. Indien in dit stuk gesproken wordt over een wachtlijst dan wordt
hiermee verwezen naar een categorie die als tabblad getoond wordt en waaraan
contacten gekoppeld zijn.

Bij meerdere tabbladen wordt mogelijk een horizontale scrollbar direct onder de
tabbladnamen getoond. Hiermee kan door de tabbladen met categorieën worden
genavigeerd.
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1.1.2. Koppeling rollen en autorisaties
Afhankelijk van de rol van een gebruiker wordt toegang verleend tot het menu
Wachtlijst. Contacten kunnen zichzelf of andere contacten toevoegen aan een
wachtlijst. Ook kunnen zij gegevens van contacten van een wachtlijst wijzigen,
verwijderen of opvragen ter inzage. Een belangrijk verschil met overige rol
functionaliteit is dat de gebruiker beperkt kan worden tot het inzien van alleen
eigen wachtlijst records.

Ook bepaalt de toegewezen rol en hoe deze is ingesteld door de beheerder welke
tabbladen, velden en links wel of niet zichtbaar zijn voor een gebruiker. Voor
gebruikers met een leesaccount worden alle getoonde gegevens in leesmodus
weergegeven. Velden kunnen niet worden ingevuld en gegevens kunnen 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 contacten toe te voegen
en/of te wijzigen en/of te verwijderen. Waar gebruikers geen recht hebben om
een wachtlijst te wijzigen, worden gegevens in leesmodus getoond. Bij het
instellen van de rollen (zie de paragraaf Basistabellen – Rollen in het Beheer
handboek) zijn deze rechten ingesteld.

1.1.2.1.Wachtijst met contacten
Contacten worden op een wachtlijst standaard getoond op aflopende volgorde
van huidige positie.
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In de wachtlijst met contacten wordt de actuele positie, de lijstpositie van het
contact op de wachtlijst, het contactnummer, de naam en de woonplaats van de
wachtlijst deelnemer getoond. Ook wordt aangegeven of deze deelnemer een
voorkeur heeft aangegeven voor een fokker met de kolom Voork. Als er sprake is
van een optie op een dier is dit te zien in de kolom Opt.
De kolom Act. geeft aan wat de actuele positie is van deze deelnemer op deze
wachtlijst. De kolom L.pos geeft de volgorde van aanmelding aan.
Daarnaast geeft de kolom Bellen na een datum aan vanaf wanneer dit contact
een dier wenst te ontvangen. Waar deze kolom leeg blijft kan het betreffende
contact per direct een dier ontvangen. Omdat bij het bepalen van de actuele
positie rekening wordt gehouden met de datum Bellen na, kan de actuele positie
van een wachtlijstdeelnemer afwijken van de lijst positie.

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 deze lijst met contacten.

Door op een contact te klikken, worden de wachtlijst detailgegevens van het
betreffende contact op een tabblad weergegeven.

1.1.2.2.Links
In het openingscherm van het menu Wachtlijst worden standaard boven de
tabbladen, afhankelijk van de rol van de gebruiker, de volgende links
weergegeven: Toevoegen, Zoeken, In bestand en E-mail categorie.

1.1.2.2.1.Toevoegen
Via de optie Toevoegen kan een nieuw contact aan de wachtlijst worden
toegevoegd. Deze handeling wordt in de paragraaf Contacten aan wachtlijst
toevoegen en wijzigen toegelicht.

1.1.2.2.2.Zoeken
Met de zoekfunctionaliteit is het mogelijk in de wachtlijst te zoeken naar
wachtlijstkandidaten door te zoeken op Naam, Fokker voorkeur, Optie, contactNr
of op de inhoud van Alle velden. Het gebruik van wildcards, hoofd- en kleine
letters en de link In Bestand komt overeen met standaard zoekfunctionaliteit in
ZooEasy (zie de paragraaf Zoeken in het Dieren handboek).

Alleen de tabbladen met wachtlijstcategorieën, waarvoor een resultaat is
gevonden, worden getoond. Per tabblad wordt het resultaat van die categorie
getoond. Als er geen zoekresultaat is gevonden, worden de tabbladen van alle
wachtlijstcategorieën leeg getoond.

1.1.2.2.3.E-mail categorie
Via de link E-mail categorie is het mogelijk om een bericht te sturen aan alle
contacten die voorkomen in de lijst met contacten behorend tot een wachtlijst
categorie. De E-mails worden gestuurd naar alle wachtlijstkandidaten die
voorkomen in de categorie van het geselecteerde tabblad.
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Middels deze link kunnen contacten op de wachtlijst geïnformeerd worden over
wijzigingen in hun positie op de wachtlijst. Nadat op deze link geklikt is,
ontvangen alle contacten op de betreffende wachtlijst automatisch een E-mail
met vermelding van hun huidige positie op de wachtlijst. Het onderwerp voor
deze E-mail is “Update over wachtlijst positie”.

1.1.2.3.Contacten uit de wachtlijst verwijderen
Een contact kan verwijderd worden uit een wachtlijst 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 uit de betreffende wachtlijst. Klik Nee of Annuleren om terug te
keren naar de wachtlijst en het contact in deze wachtlijst te behouden.

Bij het verwijderen van een contact uit een wachtlijst (categorie) verwijdert u dit
contact alleen uit de betreffende categorie en niet uit de gehele administratie. In
het Contactenmenu en eventuele andere wachtlijsten zal dit contact blijven
bestaan.

Wanneer een contact wordt verwijderd uit de wachtlijst, wordt de
positienummering van de andere contacten op de wachtlijst automatisch
aangepast.

1.1.3. Contacten aan een wachtlijst toevoegen en wijzigen

1.1.3.1.Links
Als op een bestaand contact uit de wachtlijst wordt geklikt of als Toevoegen is
geselecteerd, worden standaard de volgende links boven de tabbladen
weergegeven: Lijst, Bewaren en Annuleren.

1.1.3.1.1.Lijst
Door op de link Lijst de klikken, keert u terug naar het openingscherm van het
menuonderdeel Wachtlijst. Op dit scherm wordt een lijst weergegeven van alle
contacten die in de wachtlijst zijn opgenomen verdeeld over verschillende
tabbladen. U komt standaard op het tabblad met de eerste wachtlijst categorie
terecht. Als het scherm met detailgegevens vanuit een tabblad van een
wachtlijstcategorie word geopend, keert u met deze link terug naar het
betreffende tabblad. Als de detailgegevens van een wachtlijstkandidaat vanuit
een zoekresultaat worden geopend, keert u terug naar de lijst met gevonden
gegevens.

1.1.3.1.2.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.

1.1.3.1.3.Annuleren
Wanneer u op Annuleren klikt, keert u terug naar het openingscherm van het
menuonderdeel Wachtlijst. Nadat op Annuleren is geklikt, wordt er gevraagd of u
zeker weet dat u de ingevoerde gegevens en wijzigingen niet wilt bewaren. Klik
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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.

1.1.3.2.Procedure en Tabbladen
Contacten kunnen als volgt worden toegevoegd aan een wachtlijst en/of worden
gewijzigd:

1. In het menuonderdeel Wachtlijst klikt u op Toevoegen bovenaan het
scherm om een nieuw contact aan een wachtlijst toe te voegen. Op deze
manier kunnen gebruikers ook zichzelf aan een wachtlijst toevoegen.

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

3. Een nieuw scherm wordt geopend waarin u, op het getoonde tabblad,
een nieuw contact kunt toevoegen of wijzigingen kunt doorvoeren in
bestaande gegevens.

4. Op het tabblad kunnen verschillende gegevens die betrekking hebben op
het contact en zijn/haar positie op de wachtlijst worden ingevuld.

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.

Verplichte velden worden aangegeven met een sterretje en moeten minimaal
ingevuld worden om een contact toe te voegen aan een wachtlijst. Ook bij het
wijzigen van een contact dat al in een wachtlijst is opgenomen, moeten minimaal
deze velden waarden bevatten.

Een contact kan alleen aan een wachtlijst worden toegevoegd als hij/zij al in de
administratie is opgenomen middels het Contactenmenu.

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

1.1.3.2.1.Tabblad wachtlijst detailgegevens
Op het tabblad Wachtlijst detailgegevens kunnen verschillende gegevens over
het contact en zij/haar positie op de wachtlijst worden vastgelegd.
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Contactnummer*: Hier dient een nummer voor het contact te worden ingevuld.
Dit kan door het contactnummer in te typen, indien bekend, of door op de […]
knop te drukken. Hierdoor wordt het contactenbestand geopend en kan een
contact geselecteerd worden door op zijn/haar naam in de lijst met contacten te
klikken. Vervolgens verschijnt het contactnummer automatisch in het veld.

Door op de  detailgegevensknop  de klikken verschijnt een nieuw scherm met
daarin de detailgegevens van het betreffende contact. Deze knop verschijnt pas
als er een contactnummer is toegevoegd of een contact uit het contactenbestand
geselecteerd is. Voordat een persoon aan de wachtlijst kan worden toegevoegd
dient deze als contact te zijn opgenomen in de administratie.

Bij het bewaren van de ingevoerde contactgegevens wordt gecontroleerd of er
een E-mailadres beschikbaar is voor het contact. Indien dit niet het geval is
ontvangt u hiervan een melding. Als gevolg zal het contact geen update per E-
mail kunnen ontvangen. Daarnaast wordt gecontroleerd of het toegevoegde
contact nog niet eerder op de wachtlijst voorkomt. Indien dat wel het geval is
ontvangt u hiervan een melding. Het is namelijk niet mogelijk om twee records
voor hetzelfde contact binnen één wachtlijst te hebben.

Naam: In dit veld verschijnt automatisch de naam van een contact nadat deze
bij het Contactnummerveld is ingevoerd.

Adres, Postcode, Plaats, Land, Telefoonnummer en Mobiel nummer: In deze
velden verschijnen automatisch de adresgegevens en de telefoonnummers van
het contact nadat deze bij het Contactnummerveld is ingevoerd.
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Categorie*: In dit veld dient een wachtlijst categorie uit het afrolmenu
geselecteerd te worden. In deze lijst komen de wachtlijst categorieën voor die
eerder via het basistabellenmenu aan de administratie zijn toegevoegd. (Zie de
paragraaf Overige basistabellen – Wachtlijst categorieën). De selectie bij dit veld
bepaalt aan welke wachtlijst het contact zal worden toegevoegd.

Huidige positie: Dit veld wordt automatisch gevuld nadat de ingevoerde of
gewijzigde gegevens van de wachtlijstkandidaat worden bewaard en geeft aan
welke positie het contact op de betreffende wachtlijst heeft of zal innemen.

Lijst positie: Dit veld geeft de chronologische volgorde weer van aanmelden op
de wachtlijst. Het is mogelijk dit veld aan te passen, waardoor de lijstposities en
actuele posities van alle wachtlijstkandidaten op deze wachtlijst opnieuw worden
bepaald.

Registratienummer: Dit veld wordt automatisch aangemaakt en genereert een
registratienummer voor het contact.

Bellen na: In dit veld bestaat er de mogelijkheid om een datum aan te geven
vanaf wanneer het contact een dier wil ontvangen. Deze datum kan worden
ingetypt of worden toegevoegd door op het kalender icoon achter het veld te
klikken. Een datum moet als volgt worden ingevoerd: dd-mm-jjjj.

Fokker voorkeur: In dit veld kan een voorkeur worden aangegeven voor een
bepaalde fokker. Dit veld kan vrij worden ingevuld.

Opmerkingen: In dit veld kunnen overige opmerking over het contact en/of
zijn/haar wachtlijstpositie worden toegevoegd.

Optie: In dit veld kan worden aangegeven of het contact een optie heeft op een
bepaald dier voordat hij/zij van de wachtlijst verwijderd wordt. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn, als door een fokker overwogen wordt of een dier naar
een bepaald contact zal gaan en/of als een contact overweegt een bepaald dier
aan te schaffen wanneer deze beschikbaar is.

Nadat op Bewaren wordt geklikt verschijnt een nieuwe scherm waarin de
gebruiker bedankt wordt voor het registreren op de wachtlijst. In dit bericht
wordt tevens aangegeven welk registratienummer, welke actuele positie en
welke lijst positie het contact op de wachtlijst heeft gekregen.
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Als vervolgens op OK geklikt wordt, keert de gebruiker terug naar de wachtlijst
met de contacten, waarin hij/zij vervolgens ook voorkomt.

Voor verdere details omtrent de positiebepaling van contacten op de wachtlijst
kunt u contact opnemen met de ZooEasy Online helpdesk.
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