
Dieren Online Stand alone

Basisgegevens vastleggen zoals naam, geboortedatum, kleur, ras, vader en 

moeder ✓ ✓

Vastleggen van opmerkingen en bijzonderheden ✓ ✓

Aan- en verkoopregistratie van dieren ✓

Verkoopmodule om dierverkoop automatisch te registreren in het kasboek + 

controle of dier verkocht mag worden ✓

Wijzigen foutief ingevoerd registratienummer ✓ ✓

Statuskleur toekennen aan een dier en zichtbaar maken in lijsten en de 

stamboom Q2 2020 ✓

Inzicht in wijzigingen per dier ✓

Extra rasspecifieke informatie toevoegen over een dier zoals medische info, 

buitenlandse registratienummers en kooinr ✓ ✓

Aantal generaties voorouders tonen waarin voorouders voorkomen ✓

Foto galerij ✓

Meerdere foto's vastleggen van een dier ✓ ✓

Foto's bewerken ✓

Geboortedatum controle t.o.v. combinatie waaruit het dier voorkomt ✓

Lijsten met dieren in bezit opvraagbaar ✓ ✓

Standaardcontrole om dubbele registratienummers te voorkomen ✓ ✓

Zoeksysteem om dieren te selecteren ✓ ✓

Overzicht kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen per dier ✓ ✓

Overzicht verwante en onverwante dieren per dier ✓

Overzicht neven, nichten, ooms, tantes, voorouders per dier ✓ ✓

Lijst met dieren op scherm instelbaar qua kolommen ✓ ✓

Herberekening van waarden per individueel dier ✓

Inteeltberekeningen tot op de procent nauwkeurig ✓ ✓

Leeftijdsberekening ✓ ✓

Ouderschapsverlies waarde (AVK) berekenen ✓ ✓

Berekening tonen per dier uit hoeveel complete generaties de stamboom van 

een dier bestaat Q2 2020 ✓

Berekening tonen bij een dier van het aantal equivalente complete generaties 

(ECG) Q2 2020 ✓

Mean kinship berekening van een dier t.o.v de populatie Q4 2020  

Onbeperkt bloedlijnen volgen in de stamboom ✓ ✓

Vrij selecteerbare informatie in stamboom op het scherm tonen ✓

Vrij selecteerbare informatie in stamboom op een rapportage tonen ✓

Foto van voorouders in stamboom tonen ✓

Afdrukken stamkaart per dier Q3 2020 ✓

Handige sorteerfunctie om dieren te groeperen ✓ ✓

Stambomen afdrukken tot 10 generaties voorouders met watermerk of logo ✓

Snel invoeren van dieren door kopieer mogelijkheid ✓ ✓

Markeren gemeenschappelijke voorouders in de stamboom ✓ ✓

Onvolledige stambomen snel vanuit stamboom aanvullen ✓ ✓



Vastleggen van contactlijke opmerkingen die niet voor andere gebruikers 

zichtbaar zijn ✓

Vastleggen medische informatie ✓ ✓

Gewichtenschema vastleggen per dier en per dier een grafiek met de 

gewichtsontwikkeling opvragen

Q1 2021

✓

Bijlages vastleggen bij een dier ✓ ✓

Bijlages rechtstreeks vanuit programma bewerken ✓

Barcode per dier afdrukken (*) ✓

Afdrukken etiketten met diergegevens ✓

Samenstellen verwantschapsmatrix ✓ ✓

Meerdere uitslagen per onderzoek registreren ✓

Meerdere diersoorten registreren ✓

Gescheiden administratie van verschillende rassen via het gebruik van 

tabbladen ✓ ✓

Combinaties Online Stand alone

Basisgegevens vastleggen zoals mannelijk en vrouwelijk dier en 

combinatiedatum ✓ ✓

Gebruik van fictieve registratienummers wanneer de ingevoerde eieren al 

vastgelegd moeten worden (**) ✓

Eenvoudig nieuwe broedronde aanmaken (**) ✓

Extra rasspecifieke informatie toevoegen over een combinatie zoals 

nestbezoeken, nooinr en aantal levend geboren nakomelingen ✓ ✓

Vastleggen van opmerkingen ✓ ✓

Foto van een combinatie vastleggen ✓ ✓

Bijlages vastleggen van een combinatie ✓ ✓

Meerdere foto's vastleggen van een combinatie ✓ ✓

Eigenaar van vrouwelijk dier vastleggen bij combinatie ✓ ✓

Onbeperkt nakomelingen toevoegen aan een combinatie ✓ ✓

Automatische controle van dubbel ingevoerde combinaties ✓

Verwantschapsgraad berekenen van een proefcombinatie ✓

Eenvoudig onderscheid van combinaties uit verschillende seizoenen ✓ ✓

Verwantschapsgraad berekenen voor lijnenteelt bepaling ✓ ✓

Verwachte uitkomstdatum wordt automatisch berekend en toegevoegd aan 

het logboek als herinnering (**) ✓

Zoeksysteem om combinaties terug te vinden ✓ ✓

Handige sorteerfunctie om combinaties te groeperen ✓

Inzicht in wijzigingen per combinatie ✓

Proefstamboom maken van mannelijk en vrouwelijk dier ✓

Gewichtenschema invoeren van nakomelingen en van alle nakomelingen in 

één grafiek de gewichtsontwikkeling weergeven

Q1-2021

✓

Afdrukken invulformulier van alle combinaties (**) Q3 2020 ✓

Lijst met combinaties op scherm instelbaar qua kolommen ✓ ✓

Kweekkaarten in klein of normaal formaat afdrukken (**) Q3 2020 ✓

Afdrukken etiketten met gegevens van een combinatie ✓



Uitslagen Online Stand alone

Foto van een uitslag vastleggen ✓ ✓

Basisgegevens vastleggen van een uitslag zoals datum, keurmeester en plaats ✓ ✓

Bijlages vastleggen van een uitslag ✓

Meerdere foto's vastleggen bij een uitslag ✓ ✓

Uitslag categorieën vastleggen ✓

Zoeksysteem om uitslagen terug te vinden ✓ ✓

Handige sorteerfunctie om uitslagen te groeperen ✓ ✓

Inzicht in wijzigingen per uitslag ✓

Lijst met uitslagen op scherm instelbaar qua kolommen ✓

Geschikt voor alle type uitslagen van zowel Nationale als Internationale 

organisaties ✓ ✓

Contacten Online Stand alone

Foto bij een contact vastleggen ✓

Contact specifieke rapportages ✓

Basisgegevens vastleggen van een contact zoals naam, adres, postcode en 

plaats ✓ ✓

Onbeperkt vastleggen opmerkingen ✓ ✓

Bijlages vastleggen per contact ✓

Extra organisatie specifieke informatie toevoegen over een contact zoals 

soort lid, banknummer en clubblad ✓

Contacten indelen in categorieen ✓ ✓

Bijlages rechtstreeks vanuit programma bewerken ✓

Inzicht in wijzigingen per contact ✓

Lijst met contacten op scherm instelbaar qua kolommen ✓ ✓

Inzicht in gefokte en eigen dieren per contact ✓ ✓

Contacten in één oogopslag teruggevonden ✓ ✓

Sorteerfunctie om contacten te groeperen ✓ ✓

Kasboek Online Stand alone

Basisgegevens vastleggen van een post zoals bedrag, datum en 

budgetcategorie

Q3 2020

✓

Geschikt voor alle valuta's Q3 2020 ✓

Eenvoudig onderscheid tussen de inkomsten en uitgaven van verschillende 

periodes

Q3 2020

✓

Rapportage met totalen per budgetcategorie per jaar Q3 2020 ✓

Grafisch overzicht van de totalen Q3 2020 ✓

Logboek en notities Online Stand alone

Vastleggen notities Q1 2021 ✓

Vastleggen logboek gegevens per dier ✓ ✓

Herinneringen instellen per dier zoals ontwormingen bezoek dierenarts

Q1 2021

✓

Vastleggen logboek gegevens per combinatie ✓ ✓

Herinneringen instellen per combinatie zoals verwachte geboortedatum

Q1 2021

✓



Vastleggen logboek gegevens per contact ✓ ✓

Herinneringen instellen per contact zoals contactmomenten in de toekomst

Q1 2021

✓

Rapportages Online Stand alone

Stamkaart per individueel dier Q3 2020 ✓

Stamboom met vrij instelbare inhoud zoals foto en watermerk ✓ ✓

Mutaties in dierbestand over een bepaalde periode ✓

Onbeperkt exporteren van rapportages naar verschillende formaten ✓ ✓

Afdrukken van alle rapportages op papier, verzenden via E-Mail of publiceren 

op Internet ✓ ✓

Overzichten in vele sorteermogelijkheden afdrukbaar ✓ ✓

Vrij instelbare overzichten en afdrukmogelijkheden ✓ ✓

Afdrukvoorbeeld van alle overzichten ✓ ✓

Eigen rapportages ontwerpen met logo en watermerk in huisstijl organisatie ✓

Beveiliging Online Stand alone

Automatische back-up ✓ ✓

Back-up op USB stick, harde schijf of ZIP drive ✓ ✓

Back-up op servers ZooEasy ✓

Toegangsbeveiliging van uw gegevens met een wachtwoord ✓

Toegangsbeveiliging van uw gegevens met een gebruikersnaam en 

wachtwoord ✓

Gegevens via HTTPS verbinding verzonden ✓

AVG compliant ✓

Uitwisselen gegevens Online Stand alone

Importeren exportbestand bestand van een andere ZooEasy Online gebruiker

Q3 2020

Importeren exportbestand bestand van een andere ZooEasy Stand alone 

gebruiker ✓

Importeren van gegevens uit andere stamboom programma's ✓ ✓

Importeren Raad van Beheer bestanden (*) ✓

Importeren bestand met basisgegevens van dieren ✓ ✓

Importeren bestand met extra informatie van dieren ✓

Importeren bestand met basisgegevens van combinaties ✓

Importeren bestand met extra informatie van combinaties ✓

Importeren bestand met basisgegevens van contacten ✓

Importeren bestand met extra informatie van contacten ✓

Importeren bestanden met uitslagen uitslagen ✓

Exporteren bestand voor Davilex Club ✓

Exporteren mutatiebestand t.b.v. Gezondheidsdienst voor Dieren ✓

Exporteren lijst met dieren ✓ ✓

Exporteren lijst met combinaties ✓ ✓

Exporteren lijst met contacten ✓ ✓

Exporteren lijst met uitslagen ✓ ✓

Koppeling PopRep ✓



Wachtlijst Online Stand alone

Wachtlijst functionaliteit (*) ✓

Dekaanvraag Online Stand alone

Dekaanvraag functionaliteit (*) ✓

I&R Koppeling Online Stand alone

Koppeling met I&R systeem voor Geitenhouders (*) ✓

Samenwerking Online Stand alone

Toegankelijk voor meerdere gebruikers (*) ✓ ✓

Gelijktijdig toegankelijk voor meerdere gebruikers ✓

Gebruikers via rol instellingen autoriseren voor toegang gegevens ✓ ✓

Samenwerken in 1 administratie met meerdere organisaties (*) ✓

Ondersteuning Online Stand alone

Uitgeschreven help functie aanwezig ✓

Instructie video's per onderwerp ✓

Helpdesk

✓

t/m 31 dec 

2020

Cursus (*) ✓

Algemeen Online Stand alone

Geschikt voor Windows 10, 8, 7, Vista, XP en 2000 ✓ ✓

Geschikt voor Tablets en Smartphones ✓

Geschikt voor Chrome, Safari, Firefox en Internet Explorer ✓

Internet verbinding verplicht ✓ ✓

(*) Meerprijs

(**) Alleen voor diersoorten die eieren leggen beschikbaar


