Handleiding

V1.1.0

Introductie
In deze handleiding leggen we uit hoe u EquineM kunt gebruiken en welke
functies EquineM heeft. Waar de functionaliteit van de app (📱) afwijkt van
de functionaliteit van het EquiBoard (📺)of de webportal (💻) zal een icoon
gebruikt worden.
De laatste versie van dit document is altijd te vinden als pdf via
https://www.equinem.com/contact. Aangezien EquineM continu in
ontwikkeling is kan het zijn dat bepaalde zaken afwijken van het in de
handleiding getoonde, of dat bepaalde zaken missen in de handleiding. Als
u het idee heeft dat er informatie foutief of afwezig is in de laatste versie
van de handleiding kunt u ons daar altijd over informeren via
info@equinem.com.
Via https://www.equinem.com/contact kunt u ook onze interactieve tours
of onze “start instructies” vinden. De interactieve tours leiden u rond door
uw eigen stal en helpen u met de uitvoering van taken in uw stal. De “start
instructies” zijn een reeks van hoofdstukken met uitleg en video’s, deze
zijn ook via de app te openen.
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1. Het begin
1.1 Een stal aanmaken
Ga naar www.equinem.com/accounts/signup om uw eigen digitale stal aan
te maken als u er nog geen heeft. U krijgt dan een eigen EquineM account
welke gekoppeld is aan uw emailadres of telefoonnummer. Dit is uw eigen
persoonlijke EquineM account, houdt daarom altijd uw wachtwoord
geheim.

1.2 Inloggen bij EquineM
Ga naar www.equinem.com/accounts/login om in te loggen met uw
mailadres en wachtwoord, of uw gebruikersnaam en wachtwoord. Via de
“Login” knop rechtsbovenaan op de home pagina komt u ook op de
inlogpagina.

1.3 De navigatiebalk
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2.

2.1 Paard toevoegen
Via de + in het Dashboard kunt u een paard toevoegen, de naam van het
paard is voldoende om een paard toe te voegen.

2.2 Paardenprofiel pagina
Door op de naam van het paard te drukken in het Wekelijks overzicht of
Dashboard komt u bij de profielpagina van het paard.
2.2.1 Automatische herinneringen
Op de profiel pagina van het paard, via het tabblad verzorging kunt u het
vaccinatie schema van een paard instellen. Ook kunt u het aantal dagen
tussen hoefsmid en tandarts afspraken instellen en het aantal dagen
tussen ontwormingen instellen. EquineM plant deze afspraak van
automatisch in wanneer de vorige afgevinkt wordt. Als u dit niet wilt, kunt
u een 0 invullen.
2.2.2 Eigenaar
Via de profiel pagina kan een eigenaar van een paard ingesteld worden.
2.2.3 Foto
Door op het EquineM logo te drukken (zie hieronder) kan een profiel foto
voor het paard ingesteld worden.

2.2.4 Waarschuwingen
Waarschuwingen worden ook op het weekoverzicht getoond.
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2.2.5 Paardenlijst
Door op het lijst icoon te klikken komt er vanuit de profiel pagina van het
paard een lijst met alle paarden tevoorschijn, zodat snel naar een ander
paard gegaan kan worden.

2.2.6 Fokkerij
De fokkerij, fokker en het stamboek kan bij een paard toegevoegd worden.
Deze informatie kan ook opgehaald worden van horsetelex via de knop
“verbindt met horsetelex”.
2.2.7 Team
Door een team toe te voegen bij een paard kunnen teamleden standaard
bij een activiteit toegevoegd worden als een nieuwe activiteit toegevoegd
wordt.
2.2.8 Bestanden
EquineM heeft een eigen bestandsopslag, welke onder versiebeheer staat
en redundant uitgevoerd is. Verschillende soorten bestanden kunnen aan
een paard worden toegevoegd, zoals documenten, foto’s, röntgenbeelden,
etc. Videos kunnen via YouTube of Vimeo (derde partijen) toegevoegd
worden. Elk bestand kan openbaar of privé opgeslagen worden, waarbij
privé uiteraard de standaardinstelling is.
2.2.9 Planning
Het maandoverzicht, de geschiedenis of het activiteiten overzicht van een
paard vindt u onder het kopje “Planning”.
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2.3 Wekelijks overzicht

Afbeelding 3 - Wekelijks overzicht met paarden, zonder activiteiten. Links ziet u alle paarden.
Bovenin de knoppen om naar een bepaalde datum te gaan en de filter knoppen. Elke dag bovenaan
is een knop die u direct naar het dagelijks overzicht van die dag brengt. De huidige dag wordt in
het grijs weergegeven.

2.4 Activiteiten
Activiteiten zijn een belangrijk onderdeel in EquineM. Activiteiten zijn altijd
verbonden met een paard, op een specifieke datum en zijn verbonden aan
een “activiteit soort”. Er kan ook extra informatie aan een activiteit
gehangen worden, wat precies hangt af van de activiteit soort.

2.4.1 Activiteit soorten toevoegen of verwijderen.
In de legenda staan standaard een aantal activiteit
soorten.

Gebruik het tandwiel bovenin de
legenda om naar de activiteitsoort
beheer pagina te gaan.
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2.4.2 Activiteit soort opties
Wanneer u een activiteit soort toevoegt of wijzigt
kunt u daar aangeven welke “extra relevante
informatie” u wilt toevoegen. Ook kunt u
aangeven wat de “mogelijke rollen” zijn die bij
deze activiteit soort relevant zijn.
Bijvoorbeeld bij de activiteit soort “Rijden” kan er standaard een ruiter en
een notitie toegevoegd worden.
2.4.3 Activiteiten toevoegen of verwijderen
Het toevoegen van activiteiten aan een paard via het week overzicht kan
op 2 manieren gedaan worden:
1. Sleep een activiteit soort uit de legenda naar de gewenste plek in
het weekoverzicht, dus bij het juiste paard en op de juiste dag.
2. Voeg een activiteit toe via de knop onderaan de pagina. Op deze
manier kan een activiteit in één keer aan meerdere paarden of op
meerdere dagen toegevoegd worden.
Het verwijderen van activiteiten kan ook op 2 manieren gedaan worden:
1. Door op een activiteit te drukken en in de popup voor verwijderen
te kiezen
2. Door een activiteit naar de prullenbak te slepen.
2.4.4 Activiteit bewerken
Door in het weekoverzicht op een activiteit, of in het dagelijks overzicht op
een tandwiel, te klikken komt u op het venster om een activiteit te
bewerken. Afhankelijk van de bij de activiteit soort gekozen “extra
relevante informatie” en “mogelijke rollen” ziet dit venster er per activiteit
soort anders uit.
2.4.5 Planning toevoegen
Planningen zijn een soort sjablonen, of blauwdrukken, dat meerdere keren
aan één of meerdere paarden toegevoegd kunnen worden. Door middel
van een planning kunnen heel snel een heleboel activiteiten ingepland
worden. Neem bijvoorbeeld een stapmolen planning. Door één keer een
planning te maken, kan deze aan (bijna) alle paarden toegevoegd worden
voor een heel aantal weken. Uiteraard hangt het van uw eigen stal af
welke planningen handig zijn om aan te maken!
Als voorbeeld gaan we een stapmolen planning maken. Begin bij de knop
“Voeg planning toe” in het weekoverzicht. Kies de naam en of het een
trainings of behandel planning is. Het verschil is dat voor een trainings
planning activiteiten op een exacte weekdag gepland worden. Terwijl voor
een behandel planning alleen het dagnummer vanaf de start van de
planning telt. Kies voor een trainingsplanning voor de stapmolen.
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Selecteer nu de stapmolen activiteit soort (zie “activiteit soort toevoegen”
hierboven als deze niet aanwezig is in uw stal). Selecteer vervolgens de
dagen waarop de stalmolen ingepland moet worden en sla de planning op.
2.4.6 Planning toevoegen aan paarden
De nieuw aangemaakte “stapmolen planning” is nu zichtbaar in de lijst
van planning. Druk hierop en selecteer paarden óf een groep met paarden.
Selecteer ook een startdatum voor de planning, en het aantal keer dat de
planning herhaalt moet worden. De totale tijdspanne van de planning is
dan het aantal weken dat de planning duurt x het aantal herhalingen.
Selecteer vervolgens of huidige planning in die tijdspanne overschreven
moet worden bij de geselecteerde paarden. Als dit allemaal goed ingesteld
is, kan met de knop “Voeg planning aan de geselecteerde paarden toe” in
de achtergrond de planning aan de paarden toegevoegd worden.
2.4.7 Planning verwijderen bij paarden
Kies een planning (kies er één met het juiste type, training of behandeling)
en selecteer de paarden en de tijdspanne (aantal herhalingen x aantal
weken van de geselecteerde planning) waarin de planning verwijderd
moet worden. Druk ververvolgens op verwijder planning en alle
toekomstige activiteiten uit de planning worden in de achtergrond
verwijderd.
2.5 Notities en herinneringen
Zowel dagelijks als wekelijks hebben een zijbalk waarin de voortgang,
notities en herinneringen staan.
2.5.1 Notities
Notities zijn een soort gekleurde meldingen aan iedereen op stal. Ze zijn
altijd in beeld op de 2 meest gebruikte overzichten (dagelijks en
wekelijks). Toevoegen kan via de + die eronder staat. Via ⚙ komt u op de
notitie beheer pagina. Hier kunt u notities toevoegen, maar ook inplannen
wanner ze zichtbaar moeten zijn, met een start en eind datum. De
volgorde van notities wordt bepaald door (eerst) de ingevulde volgorde,
dan de laatst gewijzigd datum.
2.5.2 Herinneringen
Als bij het plannen van een activiteit het veld “herinnering” aangevinkt is,
zal in dit vak vanaf 2 weken voor de activiteit een herinnering zichtbaar
zijn. Deze herinnering blijft zichtbaar tot de activiteit is afgevinkt of tot
maximaal 4 weken na de datum van de activiteit. Herinneringen zijn
gebundeld per activiteit soort.
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3. Gebruikers, rollen en permissies
“Stal instellingen” zijn te vinden onder het “Account menu”.

3.1 Gebruikers
3.1.1 Gebruiker toevoegen
Via de “stal instellingen”, “Gebruikers instellingen” en dan “Beheer
gebruikers” komt u bij de beheerpagina voor gebruikers.

Een gebruiker toevoegen kan door in het invoerveld een naam in te typen.
Tijdens het typen komen gebruikers met een overeenkomende naam al in
beeld.
Er zijn nu twee opties:
1. De persoon die u wilt toevoegen komt voor in de lijst. Dan kunt u
hem uitnodigen voor uw stal. Uitnodigingen worden later in deze
handleiding uitgelegd.
2. De persoon die u wilt toevoegen komt niet voor in de lijst. U kunt zelf
een account aanmaken voor deze persoon. Klik bovenaan de lijst op
“maak {ingetypte naam}”. U kunt vervolgens de gewenste functie
van de toegevoegde persoon invullen. In scherm dat daarna komt is
de tekst: “Wilt u de nieuwe gebruiker toegang geven tot uw stal”
van belang. Vink dit aan om de gebruiker in een
permissiegroep te plaatsen. Pas dan heeft hij toegang tot uw
stal. Het vinkje bij “verstuur een email aan de nieuwe gebruiker om
hem te informeren van zijn nieuwe EquineM account” kunt u
uitzetten. Dan ontvangt de gebruiker geen melding dat er een
account voor hem of haar is aangemaakt, en kan hij alleen inloggen
door bij “wachtwoord vergeten” op het inlogscherm zijn emailadres
in te vullen. Als het vinkje aanstaat ontvangt de nieuwe gebruiker
een email om zijn wachtwoord in te stellen en een mail met meer
informatie.
3.1.2 Gebruiker verwijderen uit stal
Een gebruiker kan uit uw stal verwijderd worden door op het Beheer
gebruiker scherm de rode knop in te drukken. Let op: De gebruiker zal niet
meer zichtbaar zijn in uw stal, maar het account van de gebruiker zal niet
verwijderd worden. U kunt de persoon opnieuw uitnodigen voor uw stal.
Alle toekomstige geplande activiteiten voor deze gebruiker zullen blijven
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staan, maar zonder deze gebruiker als activiteit houder. Activiteiten in het
verleden blijven zoals ze waren.

3.2 Rollen en permissies
3.2.1 Rollen: waarvoor wordt het gebruikt?
In het overzicht “beheer gebruikers” ziet u welke persoon welke rol in uw
stal heeft. Per activiteit soort kunt u instellen welke mogelijke rollen
verbonden kunnen worden aan een activiteit. Bijvoorbeeld bij de activiteit
soort “Rijden” zijn de mogelijke rollen standaard: “ruiter” en “groom”.
Voor de ruiter bij de activiteit kunt u alleen personen selecteren die de rol
“ruiter” hebben. Voor de groom idem ditto.
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