Dierenregistratie

Dierenregistratie.nl
Dierenregistratie.nl is een platform dat dierenambulance organisaties kunnen gebruiken ter
ondersteuning van hun werkzaamheden. Het sluit aan op de publieke website of de facebook
pagina van de organisatie.

Dierenambulances
Dierenambulances is het publiek toegankelijke en algemene deel van de site. Hier kunnen de
gegeven van alle dierenambulances in Nederland opgezocht worden. Dus niet alleen die van
ambulances aangesloten bij de dierenabescherming, de FDN of dierenlot.

Wanneer de geografische positie van de mobiel of computer van de klant bepaald kan worden
wordt automatisch de juiste plaats opgezocht.
wanneer de klant een mobiele telefoon gebruikt kan de geselecteerde dierenambulance direct
gebeld worden.
De applicatie is geschikt om op het startscherm van een mobiele telefoon gezet te worden. Doet
de klant dat dan werkt de app als een 'gewone' app op de telefoon.

Veel gestelde vragen per organisatie
Van elke gevonden dierenambulance is een link naar de website (of facebook pagina) en het
telefoonnummer opgenomen. Wanneer een bij dierenregistratie aangesloten dierenambulance
wordt gevonden dan staat er een knop waarmee men een lijst van veel gestelde vragen kan
bekijken waarop de procedures van de aangesloten dierenambulance worden uitgelegd. Uiteraard
kan de dierenambulance daarvandaan ook direct gebeld worden.

Klikt een bezoeker op een vraag dan ziet die een uitleg wat hij/zij kan doen.
De teksten zijn geheel flexibel door de aangesloten organisatie zelf in te regelen.
In de teksten kunnen verwijzingen naar de webpagina's van de dierenambulance of andere
internet links staan. Maar er kunnen ook contactformulieren ingevuld worden die bij de juiste
personen binnen de organisatie terecht komen.
Op deze wijze kan het aantal oproepen op het alarmnummer beperkt worden tot oproepen
waarvoor men echt een centralist dient te spreken.
Vanaf de algemene website (of facebook pagina) van de dierenambulance kan natuurlijk ook
direct naar deze pagina gesprongen worden.
Via het menu kunnen gebruikers extra handelingen doen zoals hun locatie met de centrale delen
of foto's naar de centrale verzenden.
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Max
Max is het beveiligde deel van dierenregistratie.nl . Medewerkers van dierenambulances kunnen op
de omgeving van hun eigen organisatie inloggen. Mensen kunnen inloggen met een
gebruikersnaam, of via Google of Microsoft.

Op het voorblad kunnen alle medewerkers notities toevoegen die van belang zijn voor andere
collega's. Berichten die iemand nog niet gelezen heeft verschijnen in het rood.
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Registratie van dieren
In de applicatie kunnen van huisdieren allerlei gegevens bijgehouden worden
Gevonden dieren
Vermiste dieren
Dieren in het asiel
Dieren bij medewerkers
Dieren return bij de eigenaar
Regelmatige weglopers

Onder andere de volgende gegevens kan men van dieren invullen:
De naam van het dier
Het diersoort
De beschrijving van het dier
Het chipnummer van het dier
De locatie van het dier, welke locaties er gekozen kunnen worden kan de beheerder instellen
De gegevens van de melder
De gegevens van de eigenaar
Foto's van het dier
Asiel aantekeningen
Website vermeldingen

Uiteraard kan er uitgebreid zocht worden naar alle in het systeem bekende dieren. Er is ook een
uitgebreid match systeem waarmee mensen eenvoudig op bijvoorbeeld geografische locatie
kunnen zoeken.
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Lgboek
Het is mogelijk om diverse logboeken in te richten waar medewerkers klant- en overige contacten
kunnen bijhouden. Voorbeelden:
Alarmnnummer
Public Relations
Asiel
In het logboek kunnen medewerkers alle inkomende en uitgaande contacten met klanten en
collega's registreren. Ook andere klantcontacten, zoals mails en apps kunnen geregistreerd
worden.

Gesprekken kunnen in het geval van huisdieren gekoppeld worden aan dierformulieren. Of in het
geval gesprekken niet over huisdieren gingen aan andere logboekregels. Daardoor kan eenvoudig
een overzichtsweergave bekeken worden van een bepaald geval.
De ambulance kan direct aangestuurd worden vanuit het logboek waardoor de ambulance direct
een bericht krijgt in de app. De ambulanceritten die uitgevoerd zijn of worden worden ook in het
logboek van het alarnnummer vermeld.
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Roosters
Voor dierenambulance, centralisten en asiel bezetting kunnen roosters gemaakt worden.
Medewerkers kunnen zelf kun eigen beschikbaarheid aangeven waarna een roostermaker de
beschikbare dagen in kan delen.
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Agenda
Agenda punten voor de stichting kunnen worden bijgehouden. Agenda punten voor bijvoorbeeld de
ambulance worden direct ook op het rooster en in het logboek vermeld.

Medewerkers kunnen agendapunten direct overnemen in hun priveagenda.

Adressen
Gebruikers kunnen overal in het systeem adresgegevens opvragen van
Medewerkers
Gebruikte opvangcentra
Dierenartsen in de regio
Dierenpensions in de regio
Crematoria in de regio
Dierenweides in de regio

Kennisbank
In de applicatie bevindt zicht een uitgebreide Kennisbank met allerlei artikelen zoals:
Telefoonscript
Handleidingen
Beschrijving procedures
Verwijzingen naar andere (dieren) organisaties
Documenten

Beheerders van de organisatie kunnen deze artikelen aanmaken en bewerken. Vanuit de artikelen
(en alle andere teksten in Max) kunnen verwijzingen gemaakt worden naar verwante artikelen,
maar ook naar adressen of dieren.
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Financiële administratie
Van de ambulanceritten voert de chauffeur in of er een factuur is gemaakt met betaling
Contant
Via pin
Op rekening
Deze gegevens kunnen in verschillende overzichten worden weergegeven zodat deze eenvoudig in
een administratiepakket verwerkt kunnen worden. Ook de factuurformulieren kunnen bij de rit
gegevens worden opgeslagen zodat deze direct beschikbaar zijn voor anderen voor verdere
verwerking.

Facturen kunnen door door daarvoor bevoegde medewerkers direct verzonden worden naar
klanten. Ze kunnen via de mail gestuurd worden. Heeft de origanisatie ook een abonnement voor
betaaldienst 'Mollie' dan kan in de mail een betaalknop worden opgenomen waardoor klanten direct
via iDeal kunnen betalen. Die betaling wordt ook direct in Max weergegeven.

Donateurs
Wanneer de organisatie ook een abonnement op betaaldienst Mollie heeft afgesloten dan kan Max
daarmee koppelen. Er kan dan op de publieke website een knop opgenomen worden waarmee
mensen direct kunnen doneren via iDeal. Deze donaties worden automatisch ook verwerkt in Max
en kan ook gekoppeld worden aan een donateurslijst en/of een lijst t.b.v. een nieuwsbrief.
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Medewerkers administratie
Van medewerkers kunnen allerlei gegevens en een dossier bijgehouden worden. Op deze wijze
hoeft de personeelsafdeling dit niet apart te doen.

Algemeen opvraagbare gegevens
Gegevens van medewerkers die voor alle andere medewerkers opvraagbaar zijn:
Adresgegevens
Telefoonnummer
Profielfoto
Deze gegevens zijn alleen door de medewerker zelf aan te passen. Overal in de applicatie waar de
medewerker verwezen wordt zijn deze gegevens op te vragen.
Beveiligde medewerkersgegevens
Het is ook mogelijk een gegevens bij te houden die alleen voor medewerkers van personeelszaken
opvraagbaar en bewerkbaar zijn:
Geboortedatum
Datum in- en uitdiensttreding
Datum cursussen
Rijbewijsnummer
Kleding nummer
Vooropleiding/werkervaring
Dossier
Overeenkomsten en andere documenten
Rechten
Aan medewerkers kunnen werk- en functionele groepen toegekend worden waardoor verschillende
medewerkers verschillende rollen en rechten binnen Max kunnen krijgen. Zo kan bijvoorbeeld
gezorgd worden dat alleen medewerkers van vrijwilligerszaken uitgebreide gegevens van
medewerkers kunnen bekijken. Of dat alleen de penningmeester financiële gegevens.
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Rapportages
In de applicatie kunnen rapportages opgevraagd worden van alle ingevoerde gegevens.
Bijvoorbeeld:
De gereden ritten
De gevoerde telefoongesprekken
Dieren in de opvang
Welke rapportages beschikbaar zijn is door de beheerder aan te bepalen en de rapportages zijn
ook door de beheerder aan te passen.

Statistieken
Er zijn in Max uitgebreide statistiek functionaliteiten. Bijvoorbeeld zijn beschikbaar:
Alle gegevens van gesprekken
Alle gegevens van ambulanceritten
Alle gegevens van dieren
Alle gegevens van contactformulieren
Gegevens over bezoeken aan publiek toegankelijke pagina's
Standaard zijn er zo'n 70 verschillende statistieken beschikbaar. Deze zijn vrijwel allemaal met
filters en periode selecties te verfijnen.
De statistieken kunnen gebruikt worden voor rapportages en (jaar)verslagen. Door de beheerder
kunnen er indien nodig extra statistiekpagina's aangemaakt worden.
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Andere functies
Naast deze hoofdfuncties kent max nog allerlei andere handige toevoegingen
Gegevens van adressen en telefoonnummers opzoeken
Er zijn in Max functies aanwezig waar adres of telefoongegevens aanwezig zijn om daarover meer
gegevens op te zoeken in publiek online beschikbare databases. Ook is het mogelijk om
adresgegevens direct op Google Maps te bekijken. Ook kunnen wanneer Max op een mobiele
telefoon gestart wordt alle telefoonnummers direct gebeld worden.
Foto's draaien bijsnijden
De foto's die door medewerkers of melders zijn toegevoegd aan dierformulieren of gesprekken
kunnen in Max gedraaid of bijgesneden worden.
Programmering van het alarmnummer
Wanneer de provider van het alarmnummer dat aanbied kan dat vanuit Max direct geschakeld
worden door de medewerkers. In dat geval wordt de status van het alarmnummer ook
weergegeven bij het menu van de applicatie.
Ook kunnen loggegevens van het alarmnummer getoond worden waardoor kan worden nagekeken
of telefoongesprekken zijn opgenomen in het logboek.
Herinneringen aan acties
In de verschillende logboeken kunnen herinneringen ingesteld worden van te nemen acties.
Bijvoorbeeld:
Nog uit te voeren ambulanceritten
Afspraken uit de agenda
Dieren die nog op chipnummer gecontroleerd moeten worden
Dieren waarvan de omschrijving nog aangevuld moet worden
Adressen van meldingen die verbeterd dienen te worden
Dieren die nagebeld moeten worden omdat de melding ervan al langere tijd zonder updates
open staat
Chipnummers nazoeken
Chipnummers kunnen direct vanuit Max en de ambulanceapp nagekeken worden. Zowel in max
zelf als websites als chipnummer.nl.
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Ambulance app
Op een smartphone kan een app geïnstalleerd worden die naadloos met Max communiceert. Dit is
een progressive web app waardoor deze zowel op een apple, windows als android smartphone
werkt.

Ritten starten
Als de centralist een rit voor de ambulance klaar zet krijgt de chauffeur daarvan een melding op de
smartphone. In de app kan hij de gegevens van de rit zien:
De adresgegevens van de melding, deze kunnen ook direct in Google maps bekeken worden.
De gegevens van de melder, die kan ook direct gebeld worden vanuit de app
De logboekregels die de centralist bij de melding heeft ingevoerd
Ritten die de chauffeur uit moet voeren zonder aansturing van de centralist zoals overdracht- en
onderhoudsritten kan de chauffeur natuurlijk zelf starten.

Ritten verwerken
De chauffeur kan de rit starten en de gegevens tijdens de rit allerlei gegevens aanvullen:
De gegevens van het dier
Direct foto's bij het dier toevoegen
Direct chipnummers opzoeken via verschillende chipdatabases
Factuurgegevens
Tankgegevens
Rit kilometers
Deze gegevens zijn in Max ook weer direct door de centralist te bekijken.

Informatie voor de chauffeur
Daarnaast kan de chauffeur in de app nog extra gegevens opvragen die die tijdens de dienst nodig
heeft.
Adresgegevens van opvangadressen
Adresgegevens van collega's
Adresgegevens van dierenartsen in de regio
Centralist van dienst
De collega's kunnen vanuit de app ook direct gebeld worden.
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Extern opvraagbare informatie
Er zijn een aantal pagina's die kunnen opgenomen op de publieke website van een
dierenambulance. Doordat deze pagina's direct zijn verbonden met dierenregistratie zijn de
gegevens erop altijd actueel. Deze pagina's zijn speciaal geoptimaliseerd om ook op mobiele
telefoons optimaal weergegeven worden.
Zie dierenhulpverleningwoerden.nl voor voorbeelden van deze pagina's.

Vermiste en gevonden dieren
De pagina's met vermiste en gevonden dieren kunnen op de publieke website van de organisatie
opgenomen worden. Op deze pagina's worden alleen de gegeven van dieren vermeld, geen
gegevens van de vinders of eigenaren.

Op de pagina is het ook mogelijk om:
Vermissingen op te geven
Gevonden zwerf katten aanmelden
Foto's kunnen uploaden bij vermiste en gevonden dieren
Vermiste dieren weer terecht te melden
Foto's plaatsen en dieren terecht melden kan alleen gedaan worden door de originele melder.
Bij terechtmeldingen krijgt de melder een bevestiging via email met verdere uitleg over
aanvullende acties die de melder kan ondernemen.

Baasje gezocht
Herplaatsbare dieren in de opvang kunnen worden weergegeven op aparte pagina's die ook op de
publieke website van de ambulance kunnen worden ingesloten.
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Contactformulieren
Via de 'contactformulieren' kunnen mensen contactverzoeken richten aan specifieke personen
binnen de organisatie. Bijvoorbeeld:
Aanmeldingen voor vrijwilligerswerk
Afstandsverzoeken
Vragen over verzonden facturen

Welke contactformulieren er beschikbaar zijn en naar welke personen de verzoeken gaan kan een
organisatie zelf inrichten. Op de publieke site kunnen de links naar de contactformulieren ook
opgenomen worden.
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Over het platform
Het platform is gemaakt en wordt onderhouden door Arjan den Braber.
Het is gemaakt op basis van werkervaring bij de Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o. Het
systeem is zo flexibel mogelijk opgezet waardoor veel zaken eenvoudig zijn te aan te passen voor
gebruik binnen andere organisaties.

Technische informatie
Het platform is gebouwd in Microsoft C# en gebruikt de laatste DotNet versie. Momenteel is dat
versie 4.8. Verder wordt er voor de frontend gebruik gemaakt van jQuery en Google diensten.

Contact
Heeft u een vraag over dit platform of werkt u bij een dierenambulance en wilt u meer informatie
stuur dan een bericht via het contactformulier in het menu op dierenregistratie.nl .
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