
 
  

Roadmap ZooEasy 

Kwartaal 1 '20 Kwartaal 2 '20 
[Release 2.5.05] 

● (553) Vanuit de stamboom eenvoudig dieren 

kunnen toevoegen om ontbrekende voorouders 

snel in te voeren 

● (611) Meankinship berekening voor organisaties 

die 1 ras fokken (test bij 1 vereniging) 

 

[Release 2.5.05] 

● (456) In nieuwe modale schermen niet de 

afrolmenu's taal en wissel van administratie 

tonen en ook de link uitloggen niet weergeven. 

Dit voorkomt dat gebruikers per abuis hierop 

klikken en onbedoeld uitloggen. 

● (590) Bij inloggen controleren of de pop-up 

blocker van de browser aan staat. Als dit zo is, 

dan hier een melding van maken. 

● (653) Algemene voorwaarden aanpassen met 

volgende voorwaarden: 

● 1. Verlenging van een abonnement rekenen vanaf 

de einddatum. Dus ook als verlenging na de 

einddatum is gebeurd wordt het abonnement 

vanaf de einddatum verlengd.  

● 2. Gebruikers van Forever free abonnement die 6 

maanden lang niet inloggen hiervan de 

administratie opschonen.  

● 3. Abonnementen opschonen als er 12 maanden 

niet ingelogd wordt door een gebruiker. 

● (657) In elk menu een knop Help tonen. Als 

hierop wordt geklikt, wordt direct de pagina 

Ondersteuning getoond van de ZooEasy website 

en gefilterd op de juiste categorie. M.a.w. de 

gebruiker krijgt dan alle video's te zien die van 

toepassing zijn op het menu onderdeel. 

● (667) Verwerkersvoorwaarden v1.01 AVG 

toepassen 

● (668) Vanuit de stamboom eenvoudig dieren 

kunnen selecteren uit lijst met dieren om 

ontbrekende voorouders snel in te voeren. Wel 

moet daarbij de controle direct worden gedaan of 

de geboortedatum niet voor geboortedatum van 

dier ligt. 

● (671) Het zoeken waarbij het euroteken gebruikt 

wordt geeft inconsistente foutmeldingen 

[Release 2.5.10] 

● (619) Berekening tonen per dier uit hoeveel 

complete generaties de stamboom van een dier 

bestaat. 

● (620) Berekening tonen bij een dier van het 

aantal equivalente complete generaties (ECG) 

● (651) Snel kunnen zoeken op het geboortejaar 

van een dier. 

● (656) Bij het klikken om de bloedlijn te volgen 

weer met 1 muisklik terug kunnen keren naar 

het vorige dier. 

● (666) Meankinship gegevens op rapportages 

tonen (test bij 1 vereniging) 

 

[Release 2.5.15] 

● (592) Mogelijkheid om de stamboom van een 

dier te exporteren en bij een andere ZooEasy 

gebruiker te importeren en andersom 

● (613) Kasboek toevoegen waarmee in-en 

uitgaven geregistreerd kunnen worden. 

● (617) Status Kleur toekennen aan een dier 

zodat deze kleur zichtbaar is in lijsten en dieren 

ook via de zoekfunctie op status kleur te 

selecteren zijn. 

 


