
 
 

Hoe lees ik mijn gegevens van ZooEasy Stand Alone in in ZooEasy Online? 
Lees dit stappenplan eerst goed door voordat je gegevens gaat inlezen. Dit stappenplan bestaat uit 3 

onderdelen: 

A: Bepaal de juiste ZooEasy versie 

B: ZooEasy Online administratie aanmaken 

C: Inlezen gegevens in ZooEasy Online 

A: Bepaal de juiste ZooEasy versie 
Wanneer je ZooEasy start, dan zie je rechtsboven in het opstartscherm een versienummer. Dit begint 

met 1 of 2 cijfers, gevolgd door een punt en weer twee cijfers (bijvoorbeeld 12.02). Onderstaande 

gebruiker maakt gebruik van versie 12.02. 

 

 

 

Stap 1: Heb je versie 11 of lager? 

Ja: ga naar stap 2 

Nee: ga naar stap 3 

 

Stap 2: Installeren gratis demoversie 12 

Om de bestanden te kunnen inlezen in ZooEasy Online, heb je minimaal versie 12.02 nodig. Deze kan 

je als volgt gratis downloaden: 

1. Klik op de volgende link:http://download.zooeasy.com/v12/language-2/full/setup.exe 
2. Er wordt een Internet verbinding opgebouwd  
3. Wacht tot er een nieuw scherm verschijnt 

4. Druk op dit scherm op de knop Opslaan 
5. Kies een locatie op uw vaste schijf waar u het bestand wilt bewaren 
6. Druk op dit scherm op de knop Opslaan 
7. Het bestand wordt nu gedownload vanaf onze website 

8. Start de Windows verkenner 
9. Zoek de map waar het gedownloade bestand is opgeslagen 
10. Dubbelklik het bestand Setup  

11. Volg de aanwijzingen op het scherm  
12. Wacht tot de installatie is voltooid en start ZooEasy V12. 
13. Ga naar stap 4. 

 

http://download.zooeasy.com/v12/language-2/full/setup.exe


 
 

 
 

 

Stap 3: Laatste wijzigingen downloaden 

Voor versie 12 heb je minimaal versie 12.02 nodig. Deze kan je als volgt downloaden: 

1. Ga naar http://standalone.zooeasy.com 

2. Klik op het tabblad ‘Ondersteuning’ 

3. Klik aan de linkerkant op ‘Download laatste wijzigingen’  

4. Klik bij versie 12.02 (of hoger) op ‘Nu downloaden’ 

5. Klik ‘Uitvoeren’ en volg de instructies 

6. Ga naar stap 4 

 

Stap 4: ZooEasy Online bestand aanmaken 

In deze stap wordt het bestand aangemaakt wat ingelezen kan worden in ZooEasy Online: 

1. Klik het menu Bestand en kies “Exporteren naar ZooEasy Online” 

2. Het onderstaande scherm verschijnt: 

 
3. Klik op “Exporteren naar ZooEasy Online”  

4. Kies een locatie en klik op ‘Opslaan’ 

5. Ga naar onderdeel B 

http://standalone.zooeasy.com/


 
 

B: ZooEasy Online administratie aanmaken 
Stap 5: Heb je een ZooEasy Online administratie? 

Ja: ga naar onderdeel C 

Nee: ga naar stap 6 

 

Stap 6: ZooEasy Online administratie aanmaken 

1. Ga naar www.zooeasy.com 

2. Klik op ‘Meld je aan’ 

3. Klik op 'Single User, eerste 30 dagen gratis' 

4. Vul je gegevens in 

5. Kies ‘een lege administratie aanmaken’ 

6. Klik 'Administratie aanmaken', je krijgt een bevestigingsmail  

7. Klik in de bevestigingsmail op de knop ‘Bevestigen’, nu krijg je een e-mail met je logincode (dit 

is je e-mail adres) en je wachtwoord. 

8. Ga naar onderdeel C 

C: Inlezen gegevens in ZooEasy Online 
Stap 7: Inlezen gegevens in ZooEasy Online: 

1. Ga naar www.zooeasyonline.com 

2. Log in met je mailadres en wachtwoord 

3. Ga naar menu ‘Beheer’, links in de blauwe kolom 

4. Klik op het tabblad ‘Import’ 

5. Klik op het subtabblad ‘ZooEasy Stand Alone’ 

6. Klik op de knop ‘Bladeren’ of ‘Browse’ 

7. Ga naar de locatie waar je het bestand ToOnlineDatabase.zip hebt opgeslagen 

8. Klik eenmaal op dit bestand zodat de achtergrond blauw gearceerd wordt. 

9. Klik op de knop ‘Openen’ (rechts onderin het venster) 

10. Klik op de knop ‘Stap 1: Importeren databestanden’ 

11. Bevestig de vraag en klik ‘Ok’ 

 

De administratie staat in de wachtrij om te worden ingelezen. Houd er rekening mee dat dit enige tijd 

kan duren. Je krijgt een mail wanneer dit proces is afgerond. Voer tot die mail géén gegevens in 

ZooEasy Online in! 

 

In de mail die je krijgt met de mededeling dat de import is afgerond, staat ook vermeld dat je de 

administratie nog moet ‘vrijgeven’. Dit gaat als volgt: 

1. Ga naar menu ‘Beheer’ 

2. Klik op tabblad ‘Instellingen’ 

3. Vink uit ‘Administratie alleen voor beheerder beschikbaar maken’ 

4. Klik ‘Bewaren’ 

 

Je gegevens zijn nu ingelezen in ZooEasy Online! Veel plezier met de gratis proefperiode! 

 

Heb je vragen of kom je er niet uit? Mail ons dan op support@zooeasy.com 

 

http://www.zooeasy.com/
http://www.zooeasyonline.com/
mailto:support@zooeasy.com

