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Inleiding 

In dit document zijn de wijzigingen opgenomen die in de release 2.5.15 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.  

Wijzigingen 

Nr Omschrijving Gevolgen voor gebruik 

607 Standaard rol instellingen Na het aanmaken van een rol kan op de 
link Pas standaardinstellingen toe geklikt 
worden. Daarmee worden de 
standaardinstellingen voor het 
geselecteerde account type toegepast op 
de rol. Loop daarna de details nog wel 
door om er zeker van te zijn dat de rol 
ingericht wordt zoals gewenst. Eventuele 
nieuwe opties worden dan standaard 
aangevinkt. 

613 menu Kasboek waarmee in-en 
uitgaven geregistreerd kunnen 
worden. 

Via de rol kun je het menu Kasboek 
instellen voor gebruik. Vooral bedoeld 
voor particuliere fokkers om hun 
inkomsten en uitgaven bij te houden. 
Belangrijk voor multi user en unlimited 
abonnementen: Het kasboek is niet 
gescheiden per account en dus 1 kasboek 
registratie voor de hele administratie. 

654 Historie van wijzigingen op 
contacten zichtbaar bij het menu 
Contacten 

Gelijk als bij het menu Dieren is bij het 
menu Contacten bij elk individueel contact 
een tabblad Wijzigingen zichtbaar waar de 
mutaties op dat record getoond worden. 
Het tabblad zul je vooraf bij elke rol aan 
moeten vinken om te tonen voor die rol.  

678 Datum laatste wijziging opgenomen 
in export functies voor dieren, 
combinaties en contacten 

Bij het exporteren van records voor 
dieren, combinaties en contacten wordt 
ook een kolom LastModificationDate 
meegenomen. 

688-1 Eenvoudig een record kunnen 
verwijderen, zonder eerst de 
koppeling bij b.v. de ouder of 

Het verwijderen van een record is hiermee 
makkelijker geworden. 
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combinatie ongedaan te hoeven 
maken. Dit is aangepast in de menu 
onderdelen Dieren, Combinaties en 
Contacten. 

709 Statuskleur rol afhankelijk instelbaar Als de statuskleur niet is aangevinkt in 
een rol, wordt de statuskleur van een dier 
ook niet getoond bij de accounts met die 
rol. 

710 Verwijderen van eigenaren bij 
overleden dieren 

In 1 handeling kunnen alle eigenaren bij 
overleden dieren verwijderd worden. 
Hiermee worden voor gebruikers die 
alleen de dieren in hun eigen bezit willen 
zien, niet meer de overleden dieren 
getoond. Via het menu Beheer, tabblad 
Instellingen, subtabblad Dier instellingen 
kan de knop Aanpassen overleden dieren 
worden aangeklikt om dit uit te voeren. 

712 Toon eigen dieren uitgebreid met de 
optie om overleden dieren uit te 
sluiten van deze lijst 

Als je wens 710 niet wilt uitvoeren omdat 
je de naam van de eigenaar bij overleden 
dieren wilt behouden, dan kan elk account 
in het menu Mijn account ook de optie 
Toon standaard de overleden dieren niet 
aanvinken om deze uit te sluiten. 

724 Franstalige versie beschikbaar Bij de talen is nu ook de Franstalige versie 
beschikbaar 

 

Opgeloste fouten 

Nr Omschrijving Gevolgen voor gebruik 

ZOO-542 Voortgangswiel blijft doordraaien 
in verschillende browsers 

Dit issue komt vooral voor in Chrome en 
Firefox. Hoewel het lijkt alsof de pagina 
geladen wordt is dat niet het geval; dit 
betreft een bug in de browsers waarvoor 
(nog) geen oplossing is. 

ZOO-532 Rapportage bugs opgelost Inteelt en AVK worden correct getoond.  
Ook voor nakomelingen,voorouders en de 
dieren in combinaties zijn de 3 (nieuwe) 
berekende velden beschikbaar. 

ZOO-510 Taalvariabele 'OPTION' op meer 
dan 1 plek gebruikt 

De taal variabelen Bemiddeld naar en 
Optie zijn losgekoppeld.  
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ZOO-543 Import bugs opgelost Het niet verplichte veld Geregistreerd 
wordt als verplicht getoond (voorzien van 
een asterix) op het scherm Import dieren. 

 


