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Import instructies IT4Dogs - ZooEasy Online
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe bestanden vanuit IT4Dogs geïmporteerd kunnen
worden in ZooEasy Online. De uit te voeren stappen zijn genummerd. Aandachtspunten zijn
(per stap) met bullets gemarkeerd.

Tip: Lees dit document eerst een keer helemaal door voor daadwerkelijk over te gaan tot de
import. Aan het einde van dit document zijn (algemene) aandachtspunten opgenomen.

Belangrijk aandachtspunt is dat de bestanden die gedownload worden niet geopend en
opnieuw opgeslagen mogen worden voordat ze geïmporteerd worden. In het verleden is
gebleken dat hierdoor fouten ontstaan.

Belangrijk uitgangspunt is dat de data as-is wordt geïmporteerd en er geen kwaliteitscontrole
wordt gedaan.
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1. Exporteren vanuit MijnRvB
1. Login in MijnRVB

2. Selecteer je rasvereniging en de periode waarover de gegevens geëxporteerd
moeten worden.

3. Klik op zoeken
4. Download de getoonde gezondheidsonderzoeken of het nestgegevens bestand.

Bevestig evt de volgende melding van je browser:

Functionaliteit om bestanden met adreswijzigingen te exporteren (verkoop/adreswijziging) is
in IT4Dogs niet beschikbaar. 
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2. Importeren in ZooEasy Online

2.1. Bestanden met Nestgegevens (export stamboekhouding)
1. Login in ZooEasy Online
2. Open menu Beheer
3. Klik op het tabblad Import
4. Selecteer het sub tabblad Raad van Beheer.

5. Klik op “Blader & Upload” op de eerste regel om het bestand met nestgegevens te
importeren.

6. Zoek het bestand op via het getoonde Verkenner venster. (Doorgaans worden
bestanden opgeslagen in de map Downloads).

7. Klik in de Verkenner op Openen om het bestand  te selecteren.

Het geselecteerde bestand nu zal direct geüpload en geanalyseerd worden.

Mocht het bestand niet voldoen aan de specificaties dan wordt dit door de analyse
vastgesteld en wordt op het scherm hiervan melding gemaakt. Stuur het afgewezen bestand
op naar de ZooEasy Helpdesk voor analyse.
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Als het bestand met de nest gegevens voldoet aan de door de RvB opgestelde specificaties
zal het volgende scherm worden weergegeven:

● Klik je op Annuleren, dan worden de geüploade gegevens verwijderd en
wordt er niets geïmporteerd.

● Vink de opties “NHSB en een spatie toevoegen als voorvoegsel aan het
stamboomnummer” en/of “Converteer namen van honden, contacten, rassen
en kleuren naar kleine letters” aan als je hiervan gebruik wil maken.
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1 Het afrolmenu voor Chipnummer toont de lijst Extra velden honden.
2 De overige afrolmenu’s hebben betrekking op de nestgegevens en tonen Extra velden van
de Nesten.

8. (optioneel) Selecteer de extra velden waarin de gegevens opgeslagen moeten
worden.

9. Klik op Testimport om een indruk te krijgen van de handelingen die uitgevoerd gaan
worden.
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Per handeling wordt samengevat wat er uitgevoerd zal worden:

● De test import functie voegt niets toe. Om de gegevens daadwerkelijk te
importeren klik je op Import.

● Het test import resultaat klik je weg door op OK of Annuleren te klikken,
waarmee je terugkeert in het achterliggende scherm.

● Door op CTRL + C, of op de Kopieer knop, te klikken wordt het overzicht
opgeslagen in het geheugen, waarna het in een tekst programma (bijv. Word
of Kladblok) geplakt kan worden.

● Voer je geen testimport uit en klik je direct op de Import knop, dan kan
hetzelfde import resultaat achteraf ook worden gekopieerd en bewaard.

10. Klik op Import om de gegevens toe te voegen aan je administratie.
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2.2. Bestanden met Gezondheidsonderzoeken
De bestanden met gezondheidsgegevens die uit IT4Dogs geëxporteerd worden, kunnen
zonder extra werk geïmporteerd worden in ZooEasy Online.

1. Klik op “Blader & Upload” op de eerste regel om het bestand met
gezondheidsgegevens te importeren. Zoek het bestand op via de verkenner.

2. Klik in de verkenner op Openen om het bestand  te selecteren.

Het geselecteerde bestand zal direct geüpload en geanalyseerd worden.
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3. (optioneel) Selecteer een extra veld categorie
Om sneller de juiste velden te kunnen selecteren kan na het uploaden en analyseren
van het bestand een Extra veld categorie gekozen worden. Het selecteren van een
categorie zorgt ervoor dat de lijst met extra velden alleen de velden toont die aan de
geselecteerde categorie gekoppeld zijn.

4. Selecteer de extra velden waarin de gegevens geïmporteerd moeten worden.

5. Klik op Import om de gezondheidsgegevens toe te voegen aan de honden in de
administratie.

● Honden die in deze bestanden genoemd worden hoeven niet allemaal
aanwezig te zijn. Gegevens van ontbrekende honden worden niet
geïmporteerd, hiervan wordt in een notificatie getoond om welke honden het
gaat. Het csv bestand kan achteraf geopend worden, waarna de hond en z’n
gegevens opgezocht kunnen worden.

Voor de import van gezondheidsgegevens geldt wèl dat deze gegevens zou kunnen
overschrijven. Maak gebruik van de optie “Meerdere extra veld waarden per extra veld, per
dier” om er zeker van te zijn dat nieuwe waarden naast oude waarden geplaatst worden.
De datum van het onderzoek zal in dat geval gebruikt worden als waarde van het
‘datum’-tabblad.

Herhaal per gedownload bestand met gezondheidsonderzoeken dit proces.
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Belangrijk om te weten:
● Pas als een andere import is afgerond en/of alle lopende berekeningstaken zijn

voltooid kan de import worden uitgevoerd.
○ Schakel de berekeningen tijdelijk uit als je meerdere importbestanden achter

elkaar wil verwerken.
● Het bestandsformaat moet *.csv zijn (zo levert de RvB de bestanden aan).
● De csv bestanden moeten zijn opgemaakt met de codering ‘UTF-8 met BOM’ (zo

levert de RvB de bestanden aan).
● Het import tabblad kan zowel oude als nieuwe “aangevraagde stamboom”-

bestanden verwerken.
● Gegevens uit de bestanden worden niet meer geweigerd.
● Ontbrekende honden worden toegevoegd.
● Al aanwezige honden worden niet bijgewerkt.
● Onbekende waarden voor in ZooEasy Online verplichte velden (hond: kleur en ras;

Contact: initialen, adres, postcode, woonplaats en land) worden fictief ingevoerd,
hiervoor wordt het koppelteken (-) gebruikt.

● Mochten ouderdieren niet aanwezig zijn dan worden die dieren ook toegevoegd.
○ Let er daarbij wel op dat van bijvoorbeeld de reu als vader slechts naam en

(NHSB) nummer aangeleverd worden.
● Als voor een dekking 2 of 3 reuen gebruik (en in het bestand aangeleverd) zijn, dan

wordt per unieke reu - teef combinatie een dekking aangemaakt, waaraan de juiste
pups gekoppeld worden.

● Dekkingen kunnen achteraf, via een nieuwe import, worden voorzien van extra
nakomelingen. Hierdoor kan het ‘nodig’ zijn dat overlappende periodes geëxporteerd
moeten worden.

● Voor de overgang van oud naar nieuw:
○ Als de vereniging handmatig geen nesten toevoegt, kan de beheerder op

basis van het nest/de dekking met de meest recente geboortedatum, precies
nagaan welk nest het laatste was. In de situatie waarbij je een overlap tussen
oud en nieuw zou hebben worden nesten wel opnieuw toegevoegd, maar de
ouders en nakomelingen niet. Zou het laatste nest van 5 september 2020 zijn
en je selecteert heel 2020 om opnieuw te importeren, dan loop je het risico
dat er over de periode 01-01 t/m 05-09 lege nesten toegevoegd worden.
Achteraf moet je die handmatig verwijderen om vervuiling te voorkomen.

● Enkel als het bestand niet opgemaakt is conform de specificaties die door de RvB
zijn opgesteld kan een bestand afgewezen worden.

● Na een import met nestgegevens is het raadzaam om te zoeken naar koppeltekens
in de verplichte velden. De gevonden gegevens na te lopen, te corrigeren en/of aan
te vullen.

● Tips:
○ Maak voor het importeren een back-up en download dit bestand, zodat in

geval van issues het back-up bestand teruggezet kan worden. Veel
handmatig correctiewerk kan hiermee voorkomen worden.

○ Wijzig zonder kennis van zaken niets in de csv bestanden.
○ Als je een csv bestand in Excel wil openen, maak dan eerst een kopie en

bekijk de kopie in Excel.
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○ Excel is een rekenprogramma en muteert (ongevraagd en ongezien) data wat
tot foutieve import kan leiden.
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