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Voorwoord
In deze gebruikershandleiding wordt u op weg geholpen in het stamboekprogramma van de
LFNL.

Inloggen
U kunt inloggen in de database via de link ZooEasy Online op www.landgeit.nl, hiermee komt u,
via een voorportaal waar mededelingen betreffende ZooEasy geplaatst worden, op de pagina
http://www.zooeasyonline.com.
De allereerste keer dat het inlogscherm getoond wordt, zal dit weergegeven worden in de
taal van uw Internet browser. U kunt uw taalvoorkeur kenbaar maken door rechtsboven in het
scherm op de taal van uw voorkeur te klikken. De keuze wordt vervolgens onthouden door
middel van een cookie zodat dit scherm bij een volgend bezoek direct in de juiste taal wordt
weergegeven. Hiervoor moeten cookies wel toegestaan worden voor taalkeuze en checkboxes.
Ook tijdens het gebruik van ZooEasy Online worden cookies gebruikt. Het is belangrijk dat
het gebruik van cookies wordt toegestaan.
Het inloggen zelf vindt plaats in twee stappen. Allereerst vult u uw E-mail adres en
wachtwoord in bij de daarvoor bestemde velden op het inlogscherm. Vervolgens klikt u op de
knop Inloggen in ZooEasy Online, en daarna op Inloggen in administratie. Op het inlogscherm
zal elke gebruiker de gebruiksvoorwaarden eerst moeten accepteren alvorens kan worden
ingelogd. De acceptatie hiervan hoeft maar 1x te gebeuren. Als u dat gedaan heeft worden
alle voor de gebruiker beschikbare administraties getoond. Eén E-mailadres kan gekoppeld
zijn aan meerdere administraties. Via het afrolmenu kan een keuze gemaakt worden voor een
bepaalde administratie uit de lijst met beschikbare administraties. Vervolgens klikt u op
Inloggen in administratie.

Wachtwoord vergeten
Indien u uw wachtwoord
bent vergeten, kan een
nieuw wachtwoord
aangemaakt worden.
Hiervoor klikt u op de
link Wachtwoord
vergeten? Vervolgens
wordt een E-mail met link
naar het door u ingevulde
E-mail adres verstuurd.
Om misbruik te
voorkomen moet eerst op de link in deze E-mail geklikt worden om een nieuw wachtwoord te
genereren. Nadat op deze link is geklikt, wordt het nieuwe wachtwoord aangemaakt en
verstuurd naar het door u opgegeven E-mail adres. Vervolgens kunt u met dit nieuwe
wachtwoord inloggen.
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Uitloggen
U kunt uitloggen uit ZooEasy Online door rechts bovenin het scherm op de link Uitloggen te
klikken. Vervolgens keert u terug naar het inlogscherm.

Hoofdmenu onderdelen
ZooEasy Online bestaat uit de hoofdmenu onderdelen Geiten, Dekkingen, Contacten,
Uitslagen, Verslagen, en Mijn account.
In het menuonderdeel Geiten worden de gegevens van een individueel dier geregistreerd. Het
menuonderdeel Dekkingen bevat gegevens over dekkingen en de bijbehorende nakomelingen.
Het menuonderdeel Uitslagen bevat alle keuringsuitslagen, gesorteerd per keuringsplaats en
datum. (Ook via Geiten kunt u de keuringsresultaten per dier bekijken.) Bij het Contacten
menuonderdeel worden leden in verschillende contact categorieën geregistreerd. Met het
menuonderdeel Verslagen kunnen rapportages worden aangemaakt.
Via Mijn account kunnen gebruikers zien welk E-mail adres voor het inloggen wordt gebruikt.
Dit E-mail adres is ook de afzender als E-mail beheerder wordt gebruikt.

Mijn account
Door in Mijn account vinkjes te plaatsen bij Toon eigen Geiten en Toon eigen Dekkingen wordt
in de betreffende menuonderdelen alleen de eigen geiten en dekkingen getoond. Plaatst u hier
geen vinkjes dan treft u in de betreffende menuonderdelen alle geiten en dekkingen aan.
Bij Aantal regels in een lijst kunt u bepalen hoe lang een lijst moet worden. Let wel op: hoe
langer de lijst, hoe langer het duurt voordat de lijst geladen is op uw computer.
Plaats een vinkje bij Gebruik extern mail programma om e-mails te versturen, dan weet
u zeker dat uw bericht aankomt.

Als u een vinkje zet bij “Gebruik de I&R Connectie om via deze administratie de Geiten te
registreren bij I&R van Dienst Regelingen” dan zet u de I&R koppeling van ZooEasy met I&R
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databank in werking. Doe dit niet eerder dan dat u hierover de uitgebreide informatie heeft
opgevraagd bij het stamboekbeheer en gelezen. Deze koppeling werkt alleen als u de LFNL
heeft gemachtigd meldingen voor u te doen bij RVO. De koppeling aanzetten zonder
machtiging kan storingen in het gebruik van het programma geven.

Lijst met geiten
Dieren worden in de lijst getoond op alfabetische volgorde van naam.

In alle lijsten in alle menu-onderdelen is het mogelijk aan te geven in welke volgorde de lijst
wordt gesorteerd door op de betreffende kolomnaam te klikken. Achter de kolomnaam
waarop wordt gesorteerd, verschijnt een teken om aan te geven in welke volgorde de lijst is
gesorteerd. Door op de link ‘In Bestand’ te klikken wordt de standaard sortering getoond.
Door op de link Afdrukvoorbeeld te klikken, wordt een afdrukvoorbeeld getoond van de lijst
met dieren op het tabblad waarop u zich bevindt. U hebt vervolgens de mogelijkheid om de
lijsten met dieren af te drukken.
Door in afrolmenu Gefokte Geiten te selecteren en vervolgens op Zoeken te klikken
verschijnt een lijst met geiten waarvan u als fokker geregistreerd staat.
Door op een dier te klikken, worden de detailgegevens van het betreffende dier weergegeven,
verspreid over verschillende tabbladen.
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Zoeken
Via de optie Zoeken kan een dier in de administratie worden opgezocht en kunnen de
detailgegevens van het dier worden opgevraagd.
Als u bij Mijn account Toon eigen Geiten heeft aangevinkt, moet u eerst op In bestand
klikken om de volledige lijst met alle dieren te krijgen.
Er zijn verschillende zoekopties mogelijk. Zo kan er gezocht worden op Registratienummer,
Naam, Registratienummer vader, Registratienummer moeder. Na het selecteren van één van
deze opties uit het afrolmenu, moet er een waarde worden ingevuld in het zoekveld. Er wordt
geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Mits geen gebruik wordt
gemaakt van wildcards is zoeken exact. Dit houdt in dat de waarde in het zoekveld exact
overeen moet komen met het zoekresultaat.

Zoeken met wildcards
Zoeken op basis van wildcards houdt in dat gezocht kan worden op een term die deels in de
zoekresultaten voorkomt. Zo kan bijvoorbeeld gezocht worden op een naam of
registratienummer beginnend of eindigend met een bepaalde waarde.
Om te zoeken naar dieren die eindigen op een bepaalde waarde, moet in het zoekveld
*WAARDE worden ingevuld.
Om te zoeken naar dieren die beginnen met een bepaalde waarde, moet in het zoekveld
WAARDE* worden ingevuld. Om te zoeken naar dieren die een bepaalde waarde bevatten
ongeacht waar deze waarde voorkomt in de naam, moet in het zoekveld *WAARDE* worden
ingevuld.
Voorbeelden:
• Zoeken op ISA* levert alle dieren die beginnen met Isa, zoals Isaac, Isaak, Isabel, Isabella,
Isadoor, met de verschillende stalnamen uiteraard.
• Zoeken op *hoeve levert alle dieren die met de naam eindigen op hoeve, zoals alle dieren van
de schanshoeve, kastanjehoeve, en-gedi hoeve, boshoeve, enz.
• Zoeken op INGE levert alle dieren die alleen Inge heten, dus geen stalnaam hebben.
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Uitgebreid zoeken

In het afrolmenu vindt u ook de optie uitgebreid zoeken. Door deze aan te klikken opent zich
het uitgebreide zoekscherm.
U vult de gewenste zoektermen in en klikt op Toon zoekresulta(a)t(en). Als Aantal
zoekresultaten wordt aangevinkt, is binnen enkele seconden zichtbaar hoeveel dieren zich in
de zoekresultaten bevinden. Door op Opnieuw zoeken te klikken maakt u alle velden weer leeg
en kunt u nieuwe zoekcriteria invullen. Door weer op lijst te klikken komt u weer terecht in de
bekende lijst met dieren.
Er zijn aanvullende zoekcriteria mogelijk in Uitgebreid zoeken:
; zoekwaarde scheidingsteken (vb: ?HD-A;HD-B?)
> Groter dan (alleen in numerieke waarden)
>= Groter dan of gelijk aan (alleen in numerieke waarden)
< Kleiner dan (alleen in numerieke waarden)
<= Kleiner dan of gelijk aan (alleen in numerieke waarden)
& combinatie zoek karakter vb: >= 2 & <=5.5
? Joker teken voor een onbekend karakter op 1 bepaalde positie
* Het algemene joker teken. Kan gebruikt worden in combinatie met de zoekkarakters ? en ;
(Zoals: *Vrij*;HD-? of *2012*;*2013* )
{0} Toont lege velden
{!0} Toont niet lege velden
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In bestand
Door op de link In Bestand te klikken, worden alle dieren die in de administratie voorkomen
getoond.

Detailgegevens dier
Door op een dier te klikken, worden de detailgegevens van het betreffende dier weergegeven,
verspreid over verschillende tabbladen. Deze hebben geen nadere toelichting nodig, behalve
misschien het tabblad Verslagen. Hier kunt u een stamboekformulier van uw dier afdrukken.
Het formulier wordt gemaakt als pdf. Het maken van het formulier kan tot 15 seconden
duren. Als uw printer niet tot de randen kan printen dan verschijn om het formulier een wit
kader bij het afdrukken.
Via de link Lijst komt u terug in de lijst met dieren.

Wanneer op de link Stamboom wordt geklikt, opent een nieuw venster met daarin een
stamboom van het betreffende dier. De stamboom toont 3 generaties, met als eerste
generatie het betreffende dier gevolgd door ouders, grootouders en overgrootouders, maar
kan uitgebreid worden naar 4 of 5 generaties. De stamboom wordt met foto’s van alle dieren
in de stamboom weergegeven als deze beschikbaar zijn. De velden Naam, Registratienummer,
Geslacht, Kleur en Geboortedatum en de berekende inteeltwaarde worden in de stamboom
getoond.
In de stamboom wordt het volgend teken
getoond voor een dier als dat dier vaker in de
stamboom voorkomt.
Als op een dier in de stamboom wordt aangeklikt, wordt de stamboom opnieuw aangemaakt
met het gekozen dier als eerste generatie. Boven in het scherm kunt u met het pijltje (of
drop-down menu) terug naar het eerste dier.
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Als op het envelopje van een dier wordt geklikt dan opent zich een nieuw scherm met de
detailgegevens van dat dier.
Door op de link E-mail Beheerder te klikken, kunnen gebruikers een E-mail sturen aan de
beheerder van de administratie. Als in Mijn account een vinkje is geplaatst bij Gebruik
extern mail programma om e-mails te versturen dan wordt een email verstuurd van uit het
eigen email programma.

Dekkingen (en proefdekking)
Dekkingen worden in de lijst getoond op volgorde van geboortedatum van de geboren
lammeren. Een dekking zonder nakomelingen staat helemaal onderaan (totdat u klikt op
Geboortedatum, dan verschijnt deze bovenaan de lijst).

Hier kunt u dekkingen, en vervolgens lammeren invoeren. Zie verderop in deze handleiding.
Dit icoon geeft aan of nakomeling zijn toegevoegd aan de dekking.
U kunt hier ook een proefdekking invoeren, om vervolgens de verwantschap te berekenen en
een proefstamboom van het fictieve dier te maken met daarop het inteeltpercentage. (LET
OP het inteeltpercentage van de nakomeling is de helft van de verwantschap van de ouders!)

Gegevens van dieren muteren
U kunt zelf uw stallijst up-to-date maken/houden.
1. Verkoop
a. Bij verkoop aan iemand binnen de club vult u, in het veld eigenaar, de lidcode van de
nieuwe eigenaar in. Als u de lidcode niet weet kunt u met het vakje met de 3 puntjes erin,
de nieuwe eigenaar opzoeken. U kunt zoeken op naam, of op plaats.
b. Bij verkoop aan iemand buiten de club vult u, in het veld eigenaar, NL001 in.
c. Bij verkoop aan een handelaar vult u NL002 in (gaat het dier via de handelaar naar de
slager dan is het beter om NL003 in te vullen, zie d.)
d. Bij verkoop aan een slager vult u NL003 in, tevens vult u dan de overlijdensdatum in.
2. Overlijden
Bij overlijden van een dier, voert u de overlijdensdatum van het dier in, in het daarvoor
bestemde veld en u vult bij eigenaar NL004 in.
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3. Onjuiste gegevens van een dier kunt u aanpassen, bijvoorbeeld als u een dier een ander
oornummer geeft of als de naam fout is geschreven.
N.B. U kunt alleen gegevens van dieren wijzigen als u de eigenaar bent. Een aankoop kunt u dus
niet zelf registreren, dit zal de vorige eigenaar of de stamboekbeheerder moeten doen.
Samenvatting lid- en landcodes:
Lidcodes (u vindt deze in het tabblad Overige, bij Contacten)
NL001 Verkocht, buiten de club
Geen overlijdensdatum invullen
NL002 Verkocht, handelaar
Geen overlijdensdatum invullen
NL003 Verkocht, slager
Overlijdensdatum invullen
NL004 Overleden, in laten slapen, e.d. Overlijdensdatum invullen

Landcodes
NL Voor reg.nr.
DE Voor reg.nr.
BE Voor reg.nr.
FR Voor reg.nr.

plaatsen
plaatsen
plaatsen
plaatsen

Lammeren invoeren
Voordat u de lammeren kunt invoeren moet u eerst de dekking invoeren. Vanuit de dekking
kunnen dan de nakomelingen (lammeren) ingevoerd worden.
Maak voor ieder jaar dat u dezelfde combinatie bok-geit gebruikt een nieuwe dekking.
1.Dekking invoeren
a. Ga naar het menu-onderdeel Dekkingen.
b. Klik op toevoegen
c. Er verschijnt een scherm met de vraag: Wilt u meerdere dekkingen toevoegen in 1 handeling?
Klik op ja of nee.
d. Bij nee:
1. Klik op de 3 puntjes achter bok. Er verschijnt een lijst met uw dieren1. Kies hieruit de
bok. Hebt u een bok van een ander ’gebruikt’, handel dan als volgt:
2. Klik (na het vakje met de 3 puntjes) op In bestand. De volledige lijst met dieren
verschijnt.
3. Typ hierin een deel van de naam gevolg door een *, bijvoorbeeld IWAN*.
4. Klik op Zoeken. Er verschijnt een lijst met alle Iwans.
5. Klik de juist bok aan.
6. Doe hetzelfde voor de geit.
1
Mits u bij mijn account dat hebt aangevinkt, zie pagina 3.
e. Bij ja:
1. Zie d. 1 t/m5 en klik op Selecteer geiten. Selecteer niet meer dan 1 bok.
2. Doe hetzelfde voor de geiten, gebruik de Ctrl-toets om meerdere geiten te kiezen en
klik hierbij naast de tekst (anders opent zich een nieuw venster en loopt het
programma vast).
3. Klik op Ja, en nogmaals op Ja.
4. De dekkingen worden aan de lijst toegevoegd en staan onderaan. Door op een
kolomnaam te klikken kan de lijst op- of aflopend gesorteerd worden. Zoek de
dekkingen weer op.
f. Typ de dekdatum in (indien bekend).
g. Typ de geboortedatum in.
h. Klik op Bewaren.
i. In het tabblad Opmerkingen kunt u de eerdere dekkingen vermelden, dat er samengeweid
is of andere notities.
Gebruikershandleiding ZooEasy Online

pagina 9 van 14

Het programma komt na bewaren met verplicht in te voeren velden over de geboorte. Dit is
om het aantal doodgeboren en/of kort na geboorte gestorven lammeren en bijzonderheden
over het geboorteverloop te registreren voor de stamboekregistratie en stamboekerkenning.
Onder kort na geboorte gestorven lammeren worden lammeren bedoeld die binnen 1 tot 2
weken na geboorte zijn gestorven.
De in te vullen velden zijn:
Aantal lammeren geboren uit dekking
Aantal doodgeboren lammeren
Geboorteverloop (Normaal, Afwijkend of Gust)
Als het geboorteverloop afwijkend is dan kan de toelichting ingevuld worden in het veld
Geboorteverloop toelichting bij Extra Velden van de dekking. Dit veld komt niet automatisch
in beeld, het tabblad Extra velden moet eerst geselecteerd worden.
De verplichte velden komen op als u gegevens van de dekking wijzigt. Als de geboorte heeft
plaatsgevonden is het verplicht om de verplichte velden in te vullen. Als de dekking wordt
ingevoerd kort nadat de dekking heeft plaatsgevonden en nog niet bekend is wanneer de
geboorte is geweest komen deze verplichte velden ook in beeld. Dan kunt u deze extra velden
omzeilen door op annuleren te drukken.
2.Lammeren invoeren
a. Klik op Nakomeling toevoegen. Er wordt een nieuw scherm geopend.
b. Vul de nodige gegevens in:
1. Registratienummers; begint met de landcode gevolgd door het nummer van het
oormerk, totaal 14 tekens. (Landcode: Nederland= NL, België=BE; Duitsland=DE;
Frankrijk=FR)
2. Geslacht; Bok of Geit.
3. Naam; in HOOFDLETTERS inclusief de stalnaam. (Eventueel roepnaam, niet verplicht).
4. Ras; Landgeit.
5. Kleur.
6. Geboortedatum, staat al ingevuld als deze bij de dekking is ingevuld.
7. Eigenaar; staat al ingevuld. Betreft het een lam dat kort na geboorte is overleden en
een oormerk heeft, dan wordt hier de lidcode NL005 (doodgeboren) ingevuld. Vergeet
dan niet om ook de overlijdensdatum in te vullen!!
c. Klik vervolgens op bewaren.
d. Het scherm wordt gesloten en u komt terug bij de dekking.
e. Door weer op Nakomeling toevoegen te klikken, kunt u een volgend lam invoeren.

Contactgegevens wijzigen
In Contacten kunt u bij Basisgegevens zelf uw adresgegevens, telefoonnummers en
e-mailadres wijzigen.
(Indien er sprake is van een Naams- en of adreswijziging ook de ledenadministratie hiervan op
de hoogte brengen !)
Bij de Extra Velden van kunt u uw UBN-nummer en relatienummer bij Dienst Regelingen
invullen.
Fok advies matrix
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Met de fok advies matrix kan inzicht verkregen worden in de mate hoe een bok bij uw geiten
past wat betreft verwantschap.
Er kunnen meerdere bokken en geiten gekozen worden, en vervolgens is het resultaat een
schema met plussen en minnen.
De fok advies matrix bevindt zich in het onderdeel verslagen.

Met het vakje met de 3 puntjes kunt u bokken en geiten selecteren. Hier kunt u zoeken uit uw
eigen dieren, maar via (uitgebreid) zoeken ook andere dieren.
In de lijst met dieren, waaruit dieren geselecteerd moeten worden, is het mogelijk om
individuele dieren (tot een bepaald maximum) te selecteren door de regel van het dier aan te
klikken en de CTRL toets vast te houden, waarna een ander dier uit de getoonde lijst
geselecteerd kan worden. Er zijn een 2-tal technische beperkingen:
- Alleen de in de getoonde lijst getoonde dieren kunnen geselecteerd worden. Als er dieren op
een ander tabblad/andere pagina van de lijst staan die ook geselecteerd moeten worden, moet
dat in 2 of meerdere keren gedaan worden, waarbij je per tabblad/pagina de betreffende
dieren selecteert, terugkeert naar de fok advies matrix en daarna weer op de knop met de 3
puntjes klikt om andere dieren te selecteren.
- Het selecteren van dieren kan alleen gedaan worden door naast tekst te klikken. Als met de
CTRL toets ingedrukt een regel van een dier geselecteerd wordt, waarbij er bijvoorbeeld op
het nummer van het dier geklikt wordt, dan opent de lijst met dieren in een nieuw tabblad. Dit
is standaard browser functionaliteit waar helaas niets aan gedaan kan worden. Klik met de
CTRL toets ingedrukt dus naast de tekst om een dier op te nemen in de selectie.
Klik op “Selecteer Geiten”.
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Nadat de bokken en geiten geselecteerd zijn, dan verschijnt de knop “Tonen fok advies
matrix”. Klik hierop.

Daarna is het afhankelijk van het aantal gekozen dieren, hoe lang het berekenen duurt. Na
enige tijd verschijnt de matrix, inclusief een toelichting:
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Onder de matrix staat de volgende toelichting:
De getallen staan voor de verwantschap tussen de bok en de geit.
Een nakomeling zal dus de helft aan inteeltpercentage hebben!
De bladzijde kan gekopieerd worden met behulp van Alt + Print Screen,
plakken in bijvoorbeeld kladblok of Word en vervolgens afdrukken. Of,
als men bekend is met Excel, kan er geëxporteerd worden.

+++
++
+
+----

>=
<=
0.00
9.99
10.00 14.99
15.00 19.99
20.00 24.99
25.00 29.99
30.00 34.99
35.00 200.00

I&R Koppeling
Met de I&R koppeling kunt u met behulp van ZooEasy de meldingen voor de I&R databank van
Dienst Regelingen doorgeven. Het gaat dan om geboorte, overlijden, aankoop, verkoop, in- en
export en vervangen oormerk. Andere meldingen zijn niet mogelijk.
Houdt u dieren op meerdere UBN nummers dan is de I&R koppeling voor u niet geschikt
omdat er maar één UBN nummer aan een account van ZooEasy gekoppeld kan worden.
Wilt u hier gebruik van maken dan kunt u informatie aanvragen bij stamboekbeheer. U krijgt
dan uitgebreide uitleg hoe deze koppeling werkt en welke stappen u moet nemen om de
koppeling in werking te zetten.
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Help
Google Chrome Wanneer u gebruik maakt van Google Chrome als browser dan is het
waarschijnlijk dat proefdekking het niet doet. U dient een addon (IE tab) te downloaden en
installeren. Alleen Windows Internet Explorer en Firefox zijn compleet compatible met
ZooEasy Online. (status 2015)
MAC-gebruikers worden geadviseerd om de gratis internetbrowser van Mozilla
Firefox downloaden. Hiervoor is wel minstens een Mac OS X 10.5 of hoger nodig en een Intelprocessor. Meer informatie en screenshots zijn te vinden op de hulppagina van Firefox.
Skype
Het programma Skype wil van sommige registratienummers skype-iconen maken. Dit kunt u in
Internet Explorer uitschakelen via: Extra; Internetopties; Progamma's; Invoegtoepassingen
beheren; Skype add-on opzoeken in de lijst, aanklikken en uitschakelen selecteren. Na het
opnieuw opstarten van de computer zal dit effectief zijn.
Vragen/problemen
Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met het stamboekbeheer:
Johan en Tiny Vennedunker
0599-639775 of stamboek@landgeit.nl
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