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Inleiding 

In dit document zijn de wijzigingen opgenomen die in de release 2.5.10 van ZooEasy 
worden doorgevoerd. Per wijziging is het nummer van de wens of incident weergegeven 
zoals ook in de communicatie met eindgebruikers wordt gebruikt, de omschrijving en 
gevolgen voor het gebruik.  
 
Belangrijk: De nieuwe velden of functies worden pas getoond als je deze aanvinkt in de rol. 
Zie deze algemene uitleg. 

Wijzigingen 

Nr Omschrijving Gevolgen voor gebruik 

617 Statuskleur toekennen aan een dier 
zodat deze kleur zichtbaar is in lijsten 
en dieren ook via de zoekfunctie op 
statuskleur te selecteren zijn. 
 
De uitleg hoe je dit kunt gebruiken kun 
je met deze link bekijken. 

Dieren zijn hiermee met kleuren te 
onderscheiden van elkaar zodat je 
onderscheid kan maken in bijvoorbeeld 
dieren die verkocht mogen worden of 
drager zijn van een belangrijk gen. 

619 Berekende waarde tonen per dier uit 
hoeveel complete generaties de 
stamboom van een dier bestaat + 
hoeveel voorouders er van een dier 
bekend zijn. 

ZooEasy berekent nu automatisch de 
compleetheid van elke stamboom. Met 
compleet wordt bedoeld dat van een 
generatie alle dieren zijn ingevuld. 
 
Voorbeeld 1: Stel alleen de ouders zijn 
bekend bij een dier, dan is deze waarde 1. 
  
Voorbeeld 2: Stel de ouders, grootouders 
en overgrootouders zijn ingevuld, dan is 
deze waarde 3. 
  
Voorbeeld 3: Stel dat de ouders, 
grootouders en maar 1 overgrootouder is 
ingevuld, dan is deze waarde 2. 
 
Tevens berekend ZooEasy nu hoeveel 
voorouders er van een dier bekend zijn in 
de stamboom. 
 
Voordat je deze velden kunt gebruiken, 
zul je ze nog moeten autoriseren voor 
gebruik in elke rol waar je deze velden wil 

https://www.zooeasy.nl/ondersteuning/hoe-stel-ik-in-wie-toestemming-heeft-om-wat-te-zien/
https://www.loom.com/share/9bd42fe205194e3fa11dcc8c386c33b3
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laten zien via het menu Beheer, 
Basistabellen, Rollen. 
 
Daarnaast worden deze 2 nieuwe velden 
ook bij het uitgebreid zoeken getoond en 
als kolommen opgenomen bij het 
exporteren van gegevens. 

620 Berekende waarde tonen bij een dier 
van het aantal equivalente complete 
generaties (ECG) 

Met ZooEasy is nu het mogelijk om de 
waarde te berekenen per dier van het 
aantal equivalente complete generaties 
(=ECG). Het equivalente aantal complete 
generaties wordt berekend door de 
bijdragen van alle bekende voorouders op 
te tellen. Stel: je hebt alleen beide ouders, 
dus:  
ECG = 0.5 + 0.5 = 1 
  
Stel je hebt ook alle 4 grootouders:  
ECG = 0.5 + 0.5 + 0.25 +0.25 +0.25 +0.25 
= 2 
  
Stel je hebt maar van een ouder kant 
beide grootouders, de andere ouder heb 
je ook, maar niet de grootouders: 
ECG = 1.5 
  
Stel je hebt aan 1 ouder kant 10 
generaties compleet, en aan de andere 
ouder kant niks (dus die ouder ook niet) 
(10 generaties geteld inclusief het dier, 
dus 9 generatie voorouders):  
ECG = 0.5 + 2x0.25 + 4*0.125 + ..... = 
(10-1)*0.5 = 4.5  
 
Voordat je dit veld kan gebruiken, zul je 
het nog moeten autoriseren voor gebruik 
in elke rol waar je dit veld wil laten zien via 
het menu Beheer, Basistabellen, Rollen. 
 
Daarnaast worden dit nieuwe veld ook bij 
het uitgebreid zoeken getoond en als 
kolom opgenomen bij het exporteren van 
gegevens. 

651 Snel kunnen zoeken op het 
geboortejaar van een dier. 

Deze zoekoptie is beschikbaar als extra 
zoekoptie in de lijst met beschikbare 
zoekopties als je de lijst met dieren opent. 
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656 Bij het klikken om de bloedlijn te 
volgen weer met 1 muisklik terug 
kunnen keren naar het vorige dier. 

Alle stappen die je zet worden 
bijgehouden, met uitzondering van 
Volgende/Vorige. Bladeren door de lijst 
van het afrolmenu houdt de selecties ook 
bij. Sluit je het scherm dan wordt de 
historie van dat scherm verwijderd. 
Meerdere stamboom schermen naast 
elkaar geopend? Dan wordt per scherm 
gelogd van welke dieren je de stamboom 
hebt “gezien”.  

681 In wens 657 zijn help knoppen 
toegevoegd in de meeste menu's. 
Echter dit zorgt ervoor dat de menu 
knop gebruikt kan worden voor de 
menuoptie zelf en voor de help. Dit 
leidde tot verwarring. Om die reden 
hebben we de Help knop verplaatst 
en maar op 1 plek in de applicatie 
getoond (rechtsboven). 

De help knoppen kun je ook uitzetten als 
je hier geen gebruik van wilt maken. Dit 
kan je als beheerder doen via het menu 
Beheer, tabblad Instellingen optie Help 
knoppen uitschakelen. 
Als een gebruiker klikt op een help knop, 
dan wordt de pagina Ondersteuning 
getoond van onze website en alleen de 
onderwerpen getoond die betrekking 
hebben op dat menu.  

708 Uitgebreid zoeken in menu Contacten 
uitbreiden met de mogelijkheid om te 
zoeken op toegekende contact 
categorieën. 

Hiermee kun je specifieker zoeken in de 
contacten door alleen contacten te 
selecteren die in 1 of meerdere 
categorieën zitten. 

Opgeloste fouten 
De volgende tickets die gesteld zijn via de helpdesk zijn opgelost in deze release: 
#5620, #5262 


