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Inleiding 

In dit document zijn de wijzigingen opgenomen die in de release 2.5.20 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 

592 Mogelijkheid om de stamboom van 
een dier te exporteren en bij een 
andere ZooEasy gebruiker te 
importeren en andersom 

In de rol instellingen bij het menu Dieren 
op het subtabblad Algemeen de optie 
“Stamboom - Exporteer Stamboom” 
aanvinken, zie: 
Hoe maak ik een rol aan voor mijn 
gebruikers? - ZooEasy 
 
De werkwijze om voor alle dieren in de 
lijst de stamboom te exporteren is als 
volgt: 

1. In de lijst met dieren op de drie 
puntjes rechtsboven in klikken.  

2. Kies Exporteer Stambomen 
 
De werkwijze om de stamboom van een 
individueel dieren te exporteren is als 
volgt: 

1. Klik op een dier in de lijst met 
dieren 

2. Klik Stamboom 
3. Klik op het icoontje Exporteer 

stamboom:  

 
Stuur het bestand vervolgens naar een 
kweker/fokker die ook ZooEasy Online 
gebruikt. 
 
Het stamboom bestand kan geïmporteerd 
worden door het lokaal opgeslagen 
bestand te slepen naar de applicatie. Ook 
kan het bestand geïmporteerd worden via 
het menu Beheer, tabblad Import, 
subtabblad Importeren bestanden, 
subtabblad Dieren. 

https://www.zooeasy.nl/ondersteuning/hoe-maak-ik-een-rol-aan-voor-mijn-gebruikers/
https://www.zooeasy.nl/ondersteuning/hoe-maak-ik-een-rol-aan-voor-mijn-gebruikers/
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Naast het ZooEasy Online stamboom 
bestand kan ook het Stand Alone 
stamboom bestand op deze manier 
geïmporteerd worden. 
 
In het export bestand worden enkel 
afstammingsgegevens van het 
geselecteerde dier opgenomen, geen 
persoonlijke informatie.  

616 Bij een ras kan ook de 
wetenschappelijke naam worden 
vastgelegd. 

De werkwijze is als volgt: 
Hoe maak ik een nieuw ras aan? - 
ZooEasy 
 
Er is nu een veld beschikbaar voor de 
Wetenschappelijke naam, bij bestaande 
rassen kan dit ook ingevuld worden. 
 
De wetenschappelijke rasnaam kan ook 
als kolom worden weergegeven: 
Hoe voeg ik een kolom toe aan mijn lijst 
met dieren? - ZooEasy 

618 Opmerkingen opsplitsen naar 
Publieke en Niet publieke 
opmerkingen (*) 

In ZooEasy Stand Alone versie was het 
mogelijk om in 2 aparte velden 
opmerkingen te plaatsen. Deze 
opmerkingen worden bij de conversie 
naar Online geplaatst in de publieke en 
niet publieke opmerkingen.  

688-2 Eenvoudig een record kunnen 
verwijderen, zonder eerst alle 
koppelingen ongedaan te hoeven 
maken 

Uitslagen kunnen, inclusief alle 
gekoppelde gegevens in 1x verwijderd 
worden. Het is dus niet langer nodig om 
eerst alle dieren uit een uitslag te halen 
om daarna de uitslag te kunnen 
verwijderen.  

723 Kopie maken van combinatie zonder 
nakomelingen 

Conform de kopieerfunctie van de dieren 
is het nu mogelijk om ook een combinatie 
te kopiëren.  
 
In de rol instellingen voor het menu 
Combinaties moet de optie Kopieer 
aangevinkt worden: 
Hoe maak ik een rol aan voor mijn 
gebruikers? - ZooEasy 
 

https://www.zooeasy.nl/ondersteuning/hoe-maak-ik-een-nieuw-ras-aan/
https://www.zooeasy.nl/ondersteuning/hoe-maak-ik-een-nieuw-ras-aan/
https://www.zooeasy.nl/ondersteuning/hoe-voeg-ik-een-kolom-toe-aan-mijn-lijst-met-dieren/
https://www.zooeasy.nl/ondersteuning/hoe-voeg-ik-een-kolom-toe-aan-mijn-lijst-met-dieren/
https://www.zooeasy.nl/ondersteuning/hoe-maak-ik-een-rol-aan-voor-mijn-gebruikers/
https://www.zooeasy.nl/ondersteuning/hoe-maak-ik-een-rol-aan-voor-mijn-gebruikers/
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(*) Alleen van toepassing als je overstapt van de Stand alone versie naar de Online versie. 

Opgeloste fouten 

(**) Alleen van toepassing als je de module Dekaanvraag gebruikt. 

In het menu Combinaties kan na het 
klikken op de optie Kopieer in een pop-up 
scherm aangegeven worden welke 
gegevens van de combinatie 
overgenomen moeten worden. Alle 
gegevens worden dan gekopieerd 
uitgezonderd de nakomelingen. 

725 Einddatum abonnement tonen voor 
beheerder nadat hij is ingelogd. 

Aan gebruikers die toegang hebben tot 
het menu Mijn abonnement wordt, vanaf 
14 dagen voor het einde van het 
abonnement, de einddatum van het 
abonnement boven het versienummer 
getoond, indien het abonnement nog niet 
succesvol verlengd is.  

763 Optimalisatie van de berekeningen 
(technisch) 

Berekeningen worden tot wel 20% sneller 
uitgevoerd. 

Nr Omschrijving Gevolgen voor gebruik 

ZOO-639 Dekaanvraag fase te ver (**) Standaard functionaliteit van de browser 
zorgde ervoor dat een actie herhaald werd 
als het scherm ververst werd.  
In plaats van het scherm te verversen 
halen we de data opnieuw op, waarmee 
voorkomen wordt dat een actie onbedoeld 
nogmaals uitgevoerd wordt.  

ZOO-625 Dier detail tabbladen worden niet 
getoond ondanks autorisatie 

In sommige browsers en specifiek in 
bepaalde rollen werden de tabbladen 
rechts van Bloedverwanten niet getoond.  
De specifieke condities waarin dat zich 
zijn onderzocht, de oorzaak is gevonden 
en het probleem is opgelost.  


