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ZooEasy registreert de
Nederlandse landgeiten
Een goede geboorte- en afstammingsregistratie is een basisvoorwaarde voor het in stand houden van rassen. Het projectbureau en
het bestuur van SZH ondersteunden dan ook zonder problemen in
2008 een projectaanvraag van de Landelijke Fokkersclub Nederlandse
Landgeiten (LFNL) om het softwareprogramma ZooEasy bij hun organisatie te implementeren. De verwachting was dat dit programma
daarna ook geschikt is om voor andere rasverenigingen.
Het was het bestuur van de Landelijke
Federatie van Nederlandse Landgeiten
(LFNL) al een tijdje duidelijk dat de registratie van stamboekgeiten efficiënter
moest. Het programma dat werd gebruikt
was nog in DOS geprogrammeerd, wat het
moeilijk maakte om nieuwe Windowsapplicaties hiermee te integreren. Daarnaast moest de stamboekbeheerder alles
invoeren, wat een enorme belasting voor
deze vrijwilliger betekende.
Iedereen was dan ook direct enthousiast
over het online programma ZooEasy, dat
bovendien onder Windows draaide. Het
is wel een grote klus om de stamboeken ledenbestanden over te brengen van
het DOS-programma naar de ZooEasydatabase. Ook moest het ZooEasy-programma nog ingericht worden voor het
LFNL en dat zou gepaard gaan met de
nodige kosten.
Op advies van het projectbureau van de
Stichting Zeldzame Huisdierrassen werd
een projectvoorstel geschreven dat ingediend is bij dezelfde SZH. Nadat het voorstel was geaccepteerd, kon in februari
2009 het programma worden geïnstalleerd
en kon een begin gemaakt worden met
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het aanpassen van ZooEasy aan onze
wensen.

Onbeperkt foto’s toevoegen
Het programma van ZooEasy heeft alle
voordelen van een online applicatie. Zo
kunnen meerdere mensen tegelijk gegevens wijzigen en toevoegen. Elk lid van de
LFNL kan een account aanvragen om de
gegevens in het programma in te zien, de
geboortedata van zijn eigen lammeren in
te voeren en bepaalde gegevens van dieren te wijzigen. Daarmee zijn niet alleen
de gegevens in het bestand altijd up-todate en beschikbaar voor de leden, maar
wordt de stamboekbeheerder veel werk
uit handen genomen.
Het programma biedt ook de mogelijkheid
om grote hoeveelheden gegevens in één
keer te importeren. Op deze wijze worden
onder andere de keuringsuitslagen ingelezen, die door de afzonderlijke keuringsorganisaties in een Excell-bestand worden
aangeboden.
De beveiliging van de gegevens is nu ook
goed gewaarborgd omdat ZooEasy dagelijks een back-up van de gegevens maakt.
Een zeer welkome functie van het pro-
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gramma is ook de mogelijkheid om onbeperkt foto’s van dieren toe te voegen. Uiteraard werkt een stamboekadministratie
ook met een ledenadministratie, die in dit
programma geïntegreerd is, waardoor
mutaties maar één keer hoeven te worden
ingevoerd. Opnieuw een groot voordeel
voor een vrijwilligersorganisatie.

Opbouw in modules
Het programma is opgebouwd in modules. Afhankelijk van de behoefte van een
vereniging kunnen deze modules worden
aangeschaft. Eén module is de basisadministratie, waarin voor elk dier de geboortedatum, afvoerdatum, kleur, ouders, ras,
fokker en eigenaar worden vastgelegd.
Aan deze basis kunnen extra velden worden toegevoegd voor het vastleggen van
verenigingspecifieke data. De LFNL heeft
onder andere extra velden over de status
van een dier (stamboek, register, geboorteboek), de bloedvoering en of met de bok
gefokt mag worden toegevoegd.
Andere modules zijn bijvoorbeeld het
vastleggen en exporteren van keuringsuitslagen, het opslaan van foto’s en het berekenen van het inteeltpercentage. Ook voor
de ledenadministratie zijn extra velden
gemaakt met aanvullende gegevens over
het lidmaatschap. Het programma biedt
ook de mogelijkheid om opmerkingen
over en bijlagen over dieren, dekkingen,
leden/contactpersonen toe te voegen.
Proefdekkingen
ZooEasy werkt met leesaccounts, mutatieaccounts en beheeraccounts. Binnen deze
accounts kan de stamboekbeheerder verschillende rollen aanmaken, waarin de
bevoegdheden om gegevens in te zien of
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te muteren worden beperkt. De gewone
leden krijgen een lees- en mutatieaccount
waarbij ze gegevens van alle dieren bij
leden in het bestand mogen inzien en
bepaalde gegevens van hun eigen dieren
mogen wijzigen.
In het programma zit een mogelijkheid
om proefdekkingen te maken waarbij het
inteeltpercentage van de nakomelingen
wordt berekend. Zo kunnen leden bewust
werken aan beperking van de inteelt bij
hun eigen dieren. Het programma biedt
verder de mogelijkheid om een stamboom

van de dieren van vijf generaties op te vragen. Ook kan het lid een stallijst of een
rapport van zijn dier afdrukken.
Een sterk punt van het programma is het
onbeperkt aantal doorklikmogelijkheden
van de gegevens. Zo kun je bij de basisgegevens van een dier de gegevens van de
fokker opvragen en als je die hebt, kun je
de fokker zijn stallijst opvragen en vandaar kun je dan weer de gegevens van een
dier van die fokker opvragen, etc. Ook in
een opgevraagde stamboom kun je doorklikken naar oudere generaties. De keu-

ringsuitslagen zijn zowel vanuit de module-uitslagen als bij het dier op te vragen.

Ook voor Lakenvelders
De opbouw van ZooEasy met modules en
daarin een aantal vaste basisgegevens die
voor alle verenigingen gelijk zijn en die
aangevuld kunnen worden met extra gegevens, maakt het programma bruikbaar
voor andere (geiten)stamboeken. Het programma zoals de LFNL dat heeft ingericht
zou daarbij een goede basis kunnen zijn.
Dat was ook bekend bij de Vereniging
Lakenvelder Runderen, die inmiddels een
uitgebreide demonstatie van de mogelijkheden van het programma heeft gekregen.
Het programma is nog steeds in ontwikkeling. Een belangrijke sprong voorwaarts
heeft ZooEasy gemaakt met de importmogelijkheden. Beheerders kunnen nu zelf
gegevens toevoegen uit andere databases,
waardoor maatwerk een standaard is
geworden.
De laatste ontwikkeling is ten slotte het
koppelen van de ZooEasy-databank aan
de I&R-databank, waardoor de leden bijvoorbeeld de geboortemelding nog slechts
één keer hoeven te doen. De geboortemelding bij ZooEasy wordt dan automatisch
doorgesluisd naar de I&R-databank.
Demonstratie
Wij hebben er tot nu toe redelijk veel
tijd ingestoken om het programma goed
geschikt te maken voor gebruik bij de
LFNL en daar zijn we best een beetje trots
op. We willen dan ook graag de vele mogelijkheden van het programma demonstreren aan andere stamboeken. Voor een
dergelijke demonstratie kan men te allen
tijde bij ons terecht. =
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