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Beste beheerder,  

 

Deze releasenotes zijn bedoeld om je goed van start te laten gaan met de 

mogelijkheden van ZooEasy Online. Deze release bestaat uit nieuwe 

functionaliteiten en verbeteringen. De verbeteringen zullen automatisch 

beschikbaar zijn, de nieuwe functionaliteiten moet je zelf handmatig aanzetten 

onder “Beheer”. Deze zijn herkenbaar in deze releasenotes aan een apart kopje 

genaamd “Activeren”. Vergeet niet om de aangepaste instellingen te bewaren. En 

zoals wij alle wijzigingen, pas na uitloggen en opnieuw inloggen zullen de 

gewijzigde rolinstellingen worden toegepast.  

 

Deze releasenotes zijn geschreven in algemene termen en benoemt daarom geen 

specifieke diersoorten of diersoort specifieke termen. Dus: 

• Daar waar “Dieren” staat, lees je jouw diersoort. 

• Daar waar “Combinaties” staat, lees je de benaming die bij jouw diersoort 

hoort. 

• Daar waar “Jouw rol” staat, klik de rol aan die jij binnen de administratie 

hebt. 

 

Wil je dit later ook beschikbaar maken voor de andere gebruikers, dan moet je 

het ook in de andere rollen nog aanpassen.  
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Rapportage functionaliteit  (Verslagen -> Rapportages) 

W0558 – Uitbreiding phpdocx rapportage met nakomelingen data 

Beschrijving 

We hebben de rapport sjabloon functionaliteit uitgebreid met de mogelijkheid om 

ook gegevens van de eerstelijns nakomelingen van het geselecteerde dier weer te 

geven (de kinderen, oftewel het geselecteerde dier is vader/moeder van). Ook de 

dier gerelateerde velden kunnen met behulp van een aanvullende variabele 

worden opgenomen. Daarvoor gebruiken we de letter O, van het engelse 

offspring, oftewel nakomelingen. Het gebruik is gelijk aan de bestaande 

variabelen. Bijv. $O_Born$  

 

De velden met de aanvullende variabele worden 1x benoemd en worden tijdens 

het vullen van het rapport sjabloon omgezet naar een lijst binnen een tabel.  

Voorbeeld 

Een voorbeeld van deze rapportage kan als volgt gedownload worden: 

1. Ga naar www.zooeasy.com 

2. Klik Support -> Downloads en handleidingen 

3. Download zip bestand “Voorbeeldrapportages ZooEasy Online” 

4. Open Sjabloon – Nakomelingen.docx 

 

Bij gebruik van de volgende variabelen: 

$O_RegistrationNumber$,  $O_Born$, $O_Color$  

Wordt bijvoorbeeld een lijst gegenereerd met alle stamboomnummers, 

geboortedata en kleuren van de nakomelingen. Dat ziet er zo uit: 

NHSB 12345677, 16-01-2017, Bruin 

NHSB 12345676, 16-01-2017, Bruin met wit 

NHSB 12345675, 16-01-2017, Bruin gevlekt 

NHSB 12340123, 23-08-2015, Bruin 

NHSB 12340122, 23-08-2015, Bruin met wit 

 

W0533 – Uitbreiding phpdocx rapportage naar 10 generaties 
voorouders 

Beschrijving: 

Tot nu bevatte de rapport sjabloon functionaliteit slechts de mogelijkheid om van 

generaties 1 t/m 4 voorouders de gegevens te tonen. Deze functionaliteit wordt 

hiermee uitgebreid met de mogelijkheid om ook gegevens van de generaties 5 

t/m 10 voorouders op het rapport op te nemen.    

Voorbeeld 

Een voorbeeld van deze rapportage kan als volgt gedownload worden: 

1. Ga naar www.zooeasy.com 

2. Klik Support -> Downloads en handleidingen 

3. Download zip bestand “Voorbeeldrapportages ZooEasy Online” 

4. Klik Sjabloon - 10 generaties stamboom(nummer-naam).docx 

http://www.zooeasy.com/
http://www.zooeasy.com/


 

 

W0357 – Foto’s dieren gebruiken in phpdocx rapportage 

functionaliteit 

Beschrijving 

De rapport sjabloon functionaliteit wordt uitgebreid met de mogelijkheid om ook 

de afbeelding van een dier, of een combinatie te tonen op het gegenereerde 

rapport. Daartoe moet een afbeelding worden opgenomen op het rapport 

sjabloon met de gewenste afmetingen. Die afbeelding krijgt een variabele 

toegekend en de rapportage functionaliteit vervangt op basis van de variabele de 

afbeelding met de juiste afbeelding uit de database. 

Hoe? 

In Word: 

1. Rechterklik op afbeelding 

2. “Afbeelding opmaken…” 

3. Klik op het plaatje (zie afbeelding)  

met “Indeling en eigenschappen” 

4. Klik op “Alternatieve tekst” 

5. Vul bij titel $Picture$ in voor de foto van het gekozen dier. 

 

 

Voorbeeld 

Een voorbeeld van deze rapportage kan gedownload worden: 

1. Ga naar www.zooeasy.com 

2. Klik Support -> Downloads en handleidingen 

3. Download zip bestand “Voorbeeldrapportages ZooEasy Online” 

4. Klik Sjabloon - Stamboom met afbeeldingen.docx  

  

http://www.zooeasy.com/


 

Kolom selectie 

W0485 – Geselecteerde kolommen ook in andere lijsten met 

dierinformatie  

Beschrijving 

Voor de lijst met dieren (beginscherm) is het mogelijk om een eigen voorkeur op 

te geven voor de te tonen kolommen. Deze geselecteerde kolommen worden ook 

weergegeven op de verschillende andere lijst schermen waarop dier gegevens te 

zien zijn.  

Voorbeeld 

1. Selecteer Contacten 

2. Klik op contact die dieren in bezit of gefokt heeft 

3. Klik op tabblad Dieren 

4. Ook op dit scherm is nu de kolomselectie van de lijst dieren toegepast. 

 

W0504 – Kolommen selecteren voor contacten en combinaties 

Beschrijving 

De kolomselectie functionaliteit, zoals die voor de lijsten met diergegevens 

beschikbaar is, is nu ook beschikbaar voor de lijst met contacten en de lijst met 

combinaties. 

Hoe? 

Klik Beheer -> Instellingen -> Kolommen -> Tabblad Combinaties cq Contacten 

Let op! 

Klikken op de link “Voorbeeld” zorgt dat de kolom-instellingen terug gaan naar 

standaardwaarden. 



 

Menu Contacten 

W0345 – Uitgebreid zoeken in contacten 

Beschrijving 

Binnen het menu Contacten is aan het afrol menu van de zoekopties de 

Uitgebreid zoeken optie toegevoegd. Deze functionaliteit werkt hetzelfde als de 

overige uitgebreid zoeken functies. Ook de speciale zoekkarakters zijn op dit 

scherm van toepassing. 

Hoe? 

Contacten -> Klik op het afrolmenu “Alle velden” -> Uitgebreid zoeken 

 

W0505 – Detailscherm contact uitgebreid en aangepast  

Beschrijving 

Op het detailscherm met de basisgegevens van een contact zijn drie wijzigingen 

doorgevoerd.  
1. Het veld voornaam is toegevoegd aan het detailscherm.  

2. Het veld voornaam is ook toegevoegd aan de import en export 

functionaliteit. 

3. Het veld voorletters is breder gemaakt. 

4. De lay-out is aangepast zodat het overzichtelijker is. 

Hoe? 

Contacten -> Klik op contact om detailscherm te openen 

 

 



 

Afbeeldingen 

W0327 – Tabblad afbeeldingen van dier uitgebreid met fotogalerij  

Beschrijving 

Het tabblad waarop de afbeelding van een dier getoond werd en waarop de 

afbeelding geüpload kon worden is aangepast. Op dit tabblad kunnen nu 

meerdere afbeeldingen van het dier worden geüpload. Er wordt dan een 

fotogalerij weergegeven. Eén foto kan worden aangemerkt als standaard foto, die 

wordt weergegeven op het basisgegevens scherm, op de rapport sjablonen en op 

de stambomen.  

 

De afbeeldingen worden nu ook automatisch gecomprimeerd tot het juiste 

formaat. De voor deze update toegevoegde afbeeldingen zijn automatisch 

aangemerkt als standaard foto. 

Activeren 

Beheer -> Basistabellen -> Rollen -> Jouw rol -> Dieren -> Foto  -> Standaard 

afbeelding vinkjes aanzetten  

Hoe? 

Dieren -> Klik op dier -> Tabblad Foto 

 

W0512 – Tabblad afbeeldingen voor combinaties toegevoegd 

Beschrijving 

Vanaf nu is het ook mogelijk om een afbeelding bij een combinatie toe te voegen. 

Ook hier is het mogelijk een fotogalerij te maken en een standaard foto te 

selecteren.  

Activeren 

Beheer -> Basistabellen -> Rollen -> Jouw rol -> Combinaties -> Foto -> Alle 

vinkjes aanzetten 

Hoe? 

Combinaties -> Klik op combinatie -> Tabblad Foto 

 

W0556 – Afbeelding voor contact  

Beschrijving 

Er kan nu een afbeelding van een contact kan worden toegevoegd. 

Activeren 

Beheer -> Basistabellen -> Rollen -> Jouw rol -> Contacten -> Foto -> Alle 

vinkjes aanzetten  

Hoe? 

Contacten ->Klik op contact -> Tabblad Foto 

 



 

Overige nieuwe/gewijzigde functionaliteit 

W0168 – Extra bloedverwanten tabbladen toegevoegd 

Beschrijving 

Het tabblad bloedverwanten is uitgebreid met extra tabbladen met verdere 

bloedverwanten. Daarnaast is de basisopzet van het scherm aangepast, om meer 

overzicht te kunnen  geven in de verschillende soorten bloedverwanten: 

• Nakomelingen  

- Kinderen 

- Kleinkinderen 

- Alle nakomelingen 

• Voorouders 

- Ouders 

- Grootouders 

- Overgrootouders 

- Betovergrootouders  

- Alle voorouders (tot 10 generaties) 

• Overige 

- Broers en zussen 

- Half broers en half zussen 

- Ooms en tantes 

- Neven en nichten 

 

Alleen binnen Nakomelingen is het mogelijk om nakomelingen van een bepaalde 

combinatie te zien. Het is bij zowel nakomelingen, voorouders en overige 

mogelijk om een specifieke extra veld categorie te laten zien.  

Let op! 

Hou er rekening mee dat als je het tabblad  “Alle voorouders (tot 10 generaties)” 

selecteert dat het enige tijd kan duren voordat het getoond wordt. Als je 

daarnaast ook nog een extra veld categorie toevoegt, geef dan het systeem wat 

tijd om tot een resultaat te komen 

 

W0500 – Tot 5 generaties voorouders in (proef)stamboom 

Beschrijving 

In de (proef)stamboom kan gekozen worden om de stamboom weer te geven 

met 3, 4 of 5 generaties voorouders.  

Hoe? 

Dieren -> Selecteer dier -> Stamboom -> Klik op het afrolmenu “Aantal 

generaties” -> Selecteer een ander aantal generaties 

 

W0503 – Niet publieke opmerkingen en bijlagen 

Beschrijving 

In het menu dieren zijn de tabbladen voor Opmerkingen en Bijlagen uitgebreid 

met de functionaliteit om niet publieke opmerkingen en/of bijlagen te registreren.  

Activeren 

Beheer -> Basistabellen -> Rollen-> Jouw rol -> Dieren -> Opmerkingen cq 

Bijlagen -> Tabblad Niet Publiek  

Hoe? 

Dieren -> Selecteer dier -> Opmerkingen cq Bijlagen -> Tabblad Niet publiek  



 
 

W0568 – Geboortedatum dier wordt overgenomen uit combinatie 

Beschrijving 

Bij toevoegen nakomelingen wordt de geboortedatum automatisch vanuit de 

details van een combinatie overgenomen.  

Hoe? 

Combinaties -> Selecteer combinatie -> Voer geboortedatum in ->  Bewaren -> 

Nakomeling toevoegen 

 

W0518 – Veld Geregistreerd beschikbaar in import dieren 

functionaliteit 

Beschrijving 

Het veld geregistreerd kan nu geïmporteerd en bewerkt worden door middel van 

de import dieren functionaliteit.  

Hoe? 

Beheer -> Import -> Importeren bestanden -> Dieren 

 

W0552 – Contactnummer in mutatiehistorie dieren 

Beschrijving 

Bij wijzigingen van Fokker of Eigenaar, ook het Contact Nummer opnemen in de 

wijzigingsdetails van het dier. 

Hoe? 

Dieren -> Selecteer dier -> Wijzigingen -> Klik op wijziging 

Daar zie je de oude en de nieuwe waarde inclusief het nummer van het oude en 

nieuwe contact. 

 

W0377 – Uploaden van *.xlsx *.docx en *.pptx als bijlage mogelijk 
gemaakt 

Beschrijving 

Als bijlage kunnen nu ook documenten van het type *.xlsx, *.docx and *.pptx 

worden geüpload. Dit is ook voor de niet publieke bijlagen. 

 

W0084 – Verkleinen afbeelding  

Beschrijving 

Bij het inlezen van een foto, die groter is dan 150 kb, wordt deze automatisch 

verkleind worden naar 150 kb. Bij afbeeldingen tot zo'n 5 MB worden de 

afbeeldingen nog gecomprimeerd; bestanden groter dan 5MB kunnen 

onvoldoende gecomprimeerd worden, wat resulteert in een foutmelding. 

 

W0548 – Optimalisatie nachtverwerking  

Beschrijving 

Niet langer worden alle dieren her berekend als een administratie in aanmerking 

komt voor herberekening van Inteelt en Verwantschap. Alleen de nakomelingen 

van gewijzigde dieren worden nog her berekend. Dat scheelt performance en 

zorgt ervoor dat de nachtverwerking sneller afgerond kan zijn. Bovendien heeft 

een gewijzigd dier alleen qua inteelt effect op zijn nakomelingen.  



 

 

W0562 – Autorisatie verbetering 

Beschrijving 

Op het detailschermen van een dier staan (via de rollen te autoriseren) knoppen 

met 3 puntjes om de lijst met contacten en/of dieren te kunnen raadplegen. 

Vergelijkbaar staan die knoppen ook op het Uitgebreid zoeken scherm. 

Gebruikers waren in sommige situaties legitiem niet geautoriseerd om de 

knoppen te zien op het detailscherm van een dier, maar konden daardoor ook 

niet meer die knoppen gebruiken op het Uitgebreid zoeken scherm. Deze 

wijziging heeft de knop met 3 puntjes in uitgebreid zoeken ontkoppeld van 

dezelfde knop op detailscherm. 

 

W0542 – Koppeling ingevoerde extra velden aan rol voor Single 

Users  

Let op!  

Deze wijziging is alleen voor Single User Accounts. Als jij de enige gebruiker bent 

van jouw administratie, dan is deze wijziging dus op jou van toepassing. 

Beschrijving 

Tot nu toe moest je handmatig de door jou aangemaakte extra velden aanzetten 

voor je rol. Nu worden de ingevoerde extra velden voor Single Users direct 

gekoppeld aan de rol van de gebruiker. Ter info: mocht deze functie goed 

bevallen dan wordt dit in de toekomst ook toegepast op Multi User accounts.  

 

W0566 – Account details beschikbaar gemaakt voor Single User 

Accounts 

Let op!  

Deze wijziging is alleen voor Single User Accounts. Als jij de enige gebruiker bent 

van jouw administratie, dan is deze wijziging dus op jou van toepassing. 

Beschrijving 

Het tabblad Account details is nu ook beschikbaar gemaakt voor Single User 

administraties. Hiermee kan je nu zelf de relatie leggen tussen jouw account en 

jij als contact. Nu kan je bijvoorbeeld makkelijk in één keer je eigen dieren zien.  

Activeren 

Beheer -> Basistabellen -> Rollen -> Selecteer je rol -> Tabblad Beheer -> 

Tabblad Accounts -> Vink aan “Toon tabblad Accounts Lijst” -> Bewaren -> 

Uitloggen en weer inloggen 

Hoe? 

Beheer -> Accounts -> Lijst -> Klik op je account -> Vul contactnummer in 

 



 

Productieverstoringen 

Definitie van aantal generaties t.b.v. inteelt berekening 

Beschrijving 

Bij de inteelt en verwantschapsberekening werd er, als er een beperking werd 

opgelegd in het aantal generaties, 1 generatie teveel meegenomen. De oorzaak 

hiervan zat in een inconsistentie tussen de handleiding en de programmatuur. Na 

afstemming met Wageningen Universiteit hebben we de programmatuur 

aangepast.  

 

Kwalitatief werkt deze aanpassing in het voordeel van de (gemiddelde) inteelt 

van de gehele populatie. Doordat er 1 generatie meer werd meegenomen, zal in 

sommige gevallen in de oude situatie een hoger inteelt percentage berekend zijn. 

De nu gecorrigeerde functionaliteit berekend een lager percentage, zeker geen 

hoger percentage. In het verleden zijn als gevolg hiervan wellicht mogelijk 

combinaties uitgesloten, vanwege een te hoog verwacht percentage inteelt bij de 

nakomelingen. In het licht van de gecorrigeerde functionaliteit had de betreffende 

combinatie wellicht wel toegepast kunnen worden.  

 

Uiteindelijk is het gevolg hiervan, dat de inteelt in de gehele populatie lager 

geworden, met als gevolg minder kans op ziekten die als gevolg van de inteelt 

ontstaan. Terug naar het oude percentage kan dus door de beperking 1 generatie 

hoger te zetten. 

 

Om te voorkomen dat er verschillen ontstaan tussen de berekeningen voor en na 

het uitbrengen van deze release, hebben wij bij administraties waar deze 

beperking was ingesteld (op bijvoorbeeld de waarde X) deze waarde met 1 

verhoogd (X+1). 

Let op! 

Als er een beperking op aantal generaties is ingesteld en die waarde wordt 

aangepast, wordt door de optimalisatie van de inteelt, de populatie niet 

automatisch helemaal her berekend. Herberekeningen worden (a.g.v. de 

optimalisatie) alleen uitgevoerd op nakomelingen van gewijzigde dieren. Hierdoor 

ontstaat de situatie dat een deel van de populatie inteelt en 

verwantschapswaarden hebben die gebaseerd zijn op het nieuwe aantal, terwijl 

de rest (die niet her berekend is) de oude inteelt waarde nog heeft staan. Dat 

geeft een vertekend beeld. Dus, bij het aanpassen van het aantal generaties (ook 

van onbeperkt naar beperkt) altijd even aangeven bij de helpdesk, dan zorgen wij 

dat alle waardes her berekend worden. 

 

W0567 – Scherm wachtlijst controleren voor afsluiten 

Beschrijving 

Het scherm wachtlijst details werd niet gecontroleerd op wijzigingen voordat het 

verlaten werd, met als resultaat dat wijzigingen niet opgeslagen werden en 

gegevens soms verloren gingen. Nu wordt het scherm wel gecontroleerd en 

eventueel een melding getoond.  

 

 



 

 

ZOO-2334 Exporteren dieren resulteert in wit scherm 

Beschrijving 

Bij een te groot aantal extra velden of een te lange lijst dieren werd het 

“exporteren dieren” bestand te groot. Het bestand werd niet aangeboden ter 

download en klikken op de download bestand optie resulteerde alleen in een wit 

scherm. Dit hebben we opgelost door de exportbestanden van het menu dieren 

op te laten knippen in stukken van maximaal 50mb elk. Deze losse bestanden 

worden in één zip bestand ter download aangeboden. Later kunnen deze 

bestanden in Excel worden samengevoegd tot één document. 

 

ZOO-2344 – Symbool “&” in extra veld naam of categorie 

veroorzaakt crash  

Beschrijving 

Het symbool & in de extra veld namen en categorie namen zorgt voor problemen 

in de rapportage functionaliteit. Als deze erin staat crasht het rapport. Dit is te 

voorkomen door het symbool “&” te vervangen door het woord “en”. Voor de 

rapportage functionaliteiten te gebruiken controleren dat het symbool “&” niet in 

de extra veld namen en categorieën voorkomen. 


