Handleiding Pawpeds Deel 1
Handleiding voor de gebruiker
Om de stambomen van een bepaald ras te verkennen, selecteert u eerst de database voor dit
ras vanuit de beschikbare keuzemogelijkheden. Dit zal u naar de zoekpagina leiden voor de
database in kwestie.
Meertalige toepassing
NetPedigree 2 is een meertalige applicatie, wat betekent dat het verschillende talen kan
weergeven. Elke browser heeft een voorkeurstaal instelling (landinstelling) die aangeeft welke
taal en land/regio u verkiest. NetPedigree 2 gebruikt deze instelling bij de voorstelling van de
inhoud.
Gebruikersinstellingen
U kunt sommige gedragingen van NetPedigree aan de hand van uw eigen instellingen
definiëren. Dit wordt gedaan door te klikken op ‘User preferences’ (in het Nederlands:
‘Gebruikersvoorkeur’) aan de linker bovenkant van de pagina's en vervolgens de gewenste
instellingen uit te kiezen. Deze instellingen worden opgeslagen in een cookie en als u geen
cookies toestaat voor pawpeds.com, kan u deze functie niet gebruiken.

•Land/regio - normaal wijzigt u de instelling voor de Standaard Browser niet, maar als u het
om wat voor reden ook toch wenst te doen, kan u dat hier doen. Merk op dat de datumnotatie
ook uit deze instelling volgt, indien de ISO-datum wordt geïnactiveerd.

•Op enkel zoekresultaat - U kunt kiezen of u de zoekresultaten getoond worden, dan wel
rechtstreeks naar de stamboom mag geleid worden.

•Grootte tekst - de aangewezen grootte van de tekst.

•Gebruik ISO datum – De ISO datumnotatie (jjjj-mm-dd) wordt standaard gebruikt, omdat dit
de indeling was die werd gebruikt in NetPedigree 1, maar als u wilt dat de datum wordt
weergegeven volgens uw taalinstelling (lokaal), kunt u dat hier opgeven.

•Zoekmethode - de zoekmethode die standaard in de zoekpagina moet worden gebruikt.

•Generaties - het aantal generaties dat standaard in de zoekpagina moet worden ingesteld

•Gezondheidsinformatie getoond in stamboom - als u gezondheidsinformatie rechtstreeks in
de stambomen wenst voorgesteld te zien, kunt u dit hier opgeven.

U kan meerdere opties selecteren door de ctrl-toets ingedrukt te houden, terwijl u klikt op
degene die u wenst. Vergeet uw voorkeuren niet te ‘saven’ ofte: bewaren!
Geregistreerde gebruiker
U kunt bij PawPeds gratis een account registreren wat u extra functionaliteit biedt.
Zie hieronder.
Dit gebeurt wanneer u in NetPedigree bent, het deel van deze site, waar u kunt zoeken naar
dieren en stambomen, door te klikken op "Nieuw account aanmaken" in de rechter
bovenhoek.

Wanneer u het registratieformulier te zien krijgt, vul dan gewoon de informatie in en ga
akkoord met PawPeds' gebruiksvoorwaarden. Na het indienen van het formulier, wordt u een
bevestigingsmail toegestuurd met de informatie over hoe uw nieuwe account te activeren.
Merk op dat het wachtwoord uit ten minste 10 tekens moet bestaan en u ten minste 2 kleine
letters, 2 hoofdletters en 1 cijfer dient op te geven. Ook andere tekens zijn toegestaan.
Wanneer u uw account hebt aangemaakt en deze geactiveerd werd, kunt u op NetPedigree
inloggen, door in de rechter bovenhoek te klikken op "Aanmelden" en uw gebruikersnaam en
wachtwoord in te vullen.

Als u, om wat voor reden ook, niet kunt aanmelden, ga dan naar de aanmeldingspagina en klik
op "Problemen om in te loggen". Daar vindt u verschillende links die hopelijk uw probleem
zullen helpen op te lossen.
Wanneer u bent aangemeld bij NetPedigree, kunt u op de link 'Account aanpassen' klikken,
om uw account te wijzigen. Maar, op dat moment, zal u vervolgens worden gevraagd om zich
opnieuw aan te melden.
Stambomen insturen
Als u stamboominformatie of correcties wil inzenden om in de databases te worden
geregistreerd, klikt u op de link “Geef info”' bovenaan de database pagina's van het betrokken

ras. Dat brengt u naar een pagina met informatie over waarheen en hoe de gegevens te
verzenden.
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