Releasenotes ZooEasy Online versie 2.5.25

Inleiding
In dit document zijn de wijzigingen opgenomen die in de release 2.5.25 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

Toelichting/Gevolgen voor gebruik

45

Beheer op Basistabellen d.m.v.
Verwijderen of Vervangen.

Overbodige gegevens kunnen verwijderd
worden, ook al is er nog data aan
gekoppeld. Voor verplichte velden (bijv.
Kleur, ras en woonplaats) geldt dat, als de
te verwijderen waarde nog in gebruik is,
deze vervangen moeten worden door een
andere waarde. Niet alles kan vervangen
worden, dus let goed op welke keuze
optie(s) getoond word(t/en).
Weg is weg.

229

Uitslagen volledig en met 1
handeling verwijderen.

Hangt samen met wens 45 en de in
v2.5.15 en v2.5.20 onder wens 688
uitgebrachte wijzigingen. Vanuit zowel de
lijst met uitslagen, vanaf de verschillende
niveau tabbladen, als ook vanuit het menu
Beheer\Basistabellen kunnen uitslagen
verwijderd worden. Ook hiervoor geldt:
weg is weg.

728

Alleen de tabbladen tonen van de
rassen van dieren en combinaties die
in de lijst staan. De overige rassen
niet als tabblad tonen.

Als er aan een ras tabblad geen dieren
gekoppeld zijn wordt het tabblad niet
getoond. Komt een ras niet voor binnen
het zoekresultaat, ook al zijn er dieren aan
gekoppeld, dan wordt het ras tabblad niet
(meer) getoond.
Door op de link “In bestand” te klikken
worden filteringen ongedaan gemaakt en
worden (weer) alle ras tabbladen getoond
waaraan dieren gekoppeld zijn.

736

Beheerder kan administratie
instellingen aanpassen

In het menu Beheer\Instellingen is de
volgorde van de tabbladen iets
aangepast. De naam van de administratie
kan worden aangepast, het nummer van
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de administratie wordt weergegeven en
aanvullende contactgegevens kunnen
worden ingevoerd. Via een koppeling met
een ingevoerd contact kunnen al
ingevoerde gegevens opgehaald worden.
Op het tabblad met de contactgegevens
kan nu ook het mailadres van de
beheerder worden aangepast.
748 *

Berekenen Mean kinship waarde
proefkruising en fictieve nakomeling
in proefstamboom

Op basis van een door de WUR
aangeleverd algoritme kan de Mean
kinship waarde worden vastgesteld voor 1
fictieve nakomeling uit een
proefcombinatie.
Selecteer hiervoor een mannelijk en een
vrouwelijk dier wat binnen de Mean
kinship populatie valt EN waarvoor de
Mean kinship waarde vastgesteld is.

766

Berekeningstaken zoals de Inteelt
berekening, tijdelijk uitschakelen.

Het starten van berekeningstaken verloopt
soms vliegensvlug. In theorie kan na het
afronden van een import al binnen
maximaal 2 minuten een berekeningstaak
worden opgepakt. Als met een import
handeling een dier toegevoegd wordt,
worden er minimaal 6 losse berekeningen
uitgevoerd. In administraties met veel
dieren en een hoge mate van onderlinge
verwantschap kan het even duren voordat
alle berekeningen afgerond zijn.
Tijdens het uitvoeren van een berekening
is het niet mogelijk om bepaalde
handelingen uit te voeren.
Om te voorkomen dat er (lang) gewacht
moet worden met bijvoorbeeld een
volgende import kunnen de berekeningen
tijdelijk uitgeschakeld worden via het
menu Beheer\Instellingen\Berekeningen.
De berekeningstaken worden wel aan de
wachtrij toegevoegd, maar niet opgepakt
tot ze weer ingeschakeld worden.
Vergeet dus ook niet de berekeningstaken
weer in te schakelen.
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767

Popup verbeteringen

In het verleden zijn er 3 verschillende type
pop-ups gebruikt voor notificaties en
foutmeldingen. Hierin is 1 (nieuwe) lijn
getrokken. Meldingen zijn hierdoor
moeilijker te omzeilen en de blocker van
de browser struikelt over minder pop-ups.

760 *

Aangepaste import specificaties
module import Raad van Beheer
n.a.v. project IT4Dogs

De bestanden die uit IT4Dogs
geëxporteerd kunnen worden, kunnen
geïmporteerd worden in ZooEasy Online,
op het bekende import tabblad.
Voor de bestanden met
gezondheidsgegevens die uit IT4Dogs
geëxporteerd kunnen worden is nieuwe
import functionaliteit ontwikkeld. Het
'oude' bestand met gezondheidsgegevens
moet nog op 'de oude manier' bewerkt
worden voor import (en via extra velden
dieren import worden toegevoegd).
De bestanden in het oude formaat kunnen
nog steeds geïmporteerd worden, via
dezelfde import functionaliteit. De
programmatuur herkent of er sprake is
van een IT4Dogs of ‘oud’ type bestand.
IT4Dogs bestanden:
- "Exports stamboekhouding" uploaden in
"Bestandsnaam aangevraagde
stambomen:"
- "Exports gezondheidsonderzoeken"
uploaden in "Bestandsnaam
gezondheidsuitslagen:"
"Bestandsnaam verkoop/adreswijziging
(OUD)" niet beschikbaar vanuit IT4Dogs.
Afgelopen tijd zijn er veel issues opgelost
door de RvB. Om te voorkomen dat
bestanden met integriteitsproblemen ter
import aangeboden worden en problemen
veroorzaken, worden die hard afgewezen.
Bestanden waarin dieren voorkomen die
nog niet in de database voorkomen
worden niet meer afgewezen. Daar waar
mogelijk worden gegevens nieuw
toegevoegd, als het echt niet anders kan
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wordt de aangeboden data opgeschoond.
Via een notificatievenster met
kopieerfunctie wordt teruggekoppeld
welke gegevens wel en eventueel niet
verwerkt kunnen worden.
Ontbrekende gegevens (die niet door de
RvB beschikbaar gesteld worden, maar
wel in ZooEasy Online nodig zijn) worden
aangevuld met het koppelteken -.
De RvB levert samengevoegde naam
(initialen, voorvoegsel (indien van
toepassing) + achternaam) als 1 waarde
aan. Splitsing van waarden naar de
ZooEasy specifieke velden, op basis van
vooropgestelde regels, bleek te
foutgevoelig. Controleer (en corrigeer)
daarom de namen van de fokkers
achteraf, door te zoeken op initialen = '-'.
* Alleen van toepassing indien de betreffende module is aangeschaft.

Opgeloste fouten
Nr

Omschrijving

Toelichting/Gevolgen voor gebruik

780

Afbeeldingen in rapportages
komen niet goed over.

Naast het gebruik van een voorbeeld
afbeelding kan ook de variabele $Picture$
gebruikt worden. Standaard wordt in dat
geval de afbeelding geëxporteerd in het
formaat 150x200 (3:4) pixels. Door de
dimensies toe te voegen aan de variabele,
bijv.: $Picture_120x90$ of
$Picture_50x50$, kan gestuurd worden in
de verhouding en het formaat van de
afbeelding wat in het sjabloon opgenomen
wordt.

781

Raspercentage herberekeningen
nemen aangepaste ras
afkortingen niet mee.

Aanpassingen van rasafkortingen, het
verwijderen en/of vervangen van rassen
en het ontkoppelen van handmatig
ingevoerde raswaarden werken door in
raspercentage berekeningen. Hiervoor is
de berekeningsfunctionaliteit verder
geoptimaliseerd.
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782

Voorouder generatie-, Complete
generatie en ECG berekeningen
worden niet uitgevoerd, niet
volledig en/of crashen keer op
keer.

Voor het vaststellen van het aantal
voorouder generaties en het aantal
complete generaties is de
berekeningsfunctionaliteit
geoptimaliseerd. Crashes als gevolg van
geheugenproblemen komen daardoor niet
meer voor en ook worden de
berekeningen veel sneller uitgevoerd dan
voorheen.
Voor het vaststellen van de ECG waarde
is een beperking toegepast indien het
aantal gevulde voorouderposities groter is
dan het equivalent van 20 volledig
ingevulde generaties.

784

Toevoegen/selecteren van
ontbrekende ouders op
stamboomweergave koppelen
aan autorisatie voor
selecteren/wijzigen van ouders

Als gevolg van een ontbrekende
koppeling tussen het toevoegen en
selecteren van een ouderdier op het
tabblad "basisgegevens" van een dier,
met dezelfde knoppen op de
stamboomweergave konden gebruikers
die dat niet zouden mogen, toch ouders
toevoegen.
Door de koppeling te leggen is dit
probleem verholpen.

785

Bij toegang tot meerdere
administraties ook kunnen
inloggen in verlopen administratie
om verlenging door te kunnen
voeren.

Voor sommige gebruikers was niet
mogelijk om hun eigen administratie te
verlengen als deze per ongeluk verlopen
was. In geval van toegang tot meerdere
administraties blijven verlopen
administraties zichtbaar in het afrolmenu.
Wordt voor een verlopen administratie
gekozen EN is de gebruiker geautoriseerd
voor het menu Mijn abonnement, dan
wordt de gebruiker omgeleid naar dit
menu onderdeel om de verlenging van het
abonnement in gang te kunnen zetten.

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

