1. Inloggen
Ga naar www.equinem.com/accounts/login of ga naar www.equinem.com en klik rechts bovenin op
de pagina op ‘Login’. U kunt inloggen met het e-mailadres of het telefoonnummer en uw
wachtwoord wat u hebt opgegeven bij het aanmaken van uw account.

2. Nieuw paard toevoegen
Als u in de donkerblauwe navigatiebalk bovenin op ‘Dashboard’ klikt, ziet u onder de navigatiebalk
een donkerblauwe knop verschijnen ‘+ Add horse’. Als u hierop klikt kunt u een nieuw paard
toevoegen. U kunt de naam van het paard invullen en het paard aan een groep toewijzen.
Als u het paard hebt toegevoegd, kunt u deze zien door op het kopje ‘Dashboard’ in de
navigatiebalk te klikken en naar onderen te scrollen.

2.1 Profiel paard
Als u op de navigatiebalk op ‘Dashboard’ of ‘Weekly overview’ klikt en daarna de naam van een
paard aanklikt, zal het profiel van het paard tevoorschijn komen. Hieronder zijn de kopjes van het
profiel beschreven:
General information
Voer bij dit kopje alle algemene informatie in waar het systeem om vraagt. Denk hierbij aan de
geboortedatum, kleur, sekse, boxnummer et cetera. Wanneer dit is ingevuld, klik dan beneden op
‘Update profile’, zodat de wijzigingen opgeslagen worden.
Als u op het Equinem logo klikt, kunt u een foto toevoegen van uw paard.
Equinem maakt ook gebruik van automatische herinneringen voor bijvoorbeeld het vaccinatie
schema, hoefsmid afspraken en tandarts afspraken voor uw paard. Als u geen gebruik wilt maken

van de automatische herinneringen, voert u niets in.

Breeding
Vul hier de stamboom in voor uw paard of verbind uw paard met Horsetelex. Dit doet u door op
‘Connect (horsename) with Horsetelex’ te klikken. Daarna klikt u onderaan de pagina op ‘Update
profile’, zodat de wijzigingen opgeslagen worden.
Team
Bij Team kunt u de vaste personeelsleden invullen. Denk hierbij aan de vaste trainer, de groom, de
hoefsmid et cetera.
Identification
Onder dit kopje kunt u identificatiegegevens invoeren van uw paard. Onder andere het FEI
paspoortnummer, het transpondernummer, het local federationnumber.
Files of (horse name)
Dit is de opslag van documenten van uw paard. U kunt hier verschillende stukken uploaden. Denk
hierbij aan documenten, foto’s, röntgenfoto’s et cetera. Voor elk stuk dat u upload, kunt u
aangeven of het openbaar is of privé. Bij privé documenten kunnen alleen gemachtigden deze
bekijken.

Schedule
Als u op dit kopje klikt, zal hieronder een menu uitklappen. De mogelijkheden om op te klikken zijn:

- Monthly overview
Als u hierop klikt kunt u activiteiten inplannen en verwijderen voor de hele maand. Via dit
gemakkelijke overzicht kunt u snel inzien op welke data er dingen gepland staan voor uw paard.”

- History

Als u hierop klikt kunt u de activiteiten in het verleden bekijken van uw paard.

- Overview of activities
Door een filter te gebruiken kunt u snel en gemakkelijk zien welke gebeurtenis binnen welk
tijdsbestek heeft plaats gevonden.
U vult de data in waarin u wilt zoeken en klikt daarna bij ‘for the following activity types’ aan voor
welke activiteit u een overzicht wilt.

3. Weekly overview
Als u in de navigatiebalk op ‘Weekly’ klikt, zal er een menu uitklappen. U kunt hier aanklikken dat u
een wekelijks overzicht wilt van alle paarden, van alle sportpaarden of van zelf gemaakte
paardengroepen.
We hebben hier geklikt op alle paarden. Aan de linkerkant vindt u verticaal alle paarden en
horizontaal de dagen van de week. De dag van vandaag is, zoals u kunt zien, grijs gemarkeerd.

3.1 Toevoegen, wijzigen en verwijderen van activiteiten
Toevoegen van een activiteit
Rechts in beeld ziet u de legenda. In deze legenda staan enkele standaard activiteiten zoals Riding,
Lunging, Paddock et cetera.
U kunt ook uw eigen activiteit aanmaken. Onderaan de legenda staat een groen plus teken. Klik
hierop en er opent zich een menu.

U kunt de activiteit een naam geven. Daarnaast kunt u een kleur kiezen voor de activiteit, maar ook
bij welke groep deze activiteit hoort en welke opties u wilt toevoegen voor deze activiteit. Hier ziet
u welke opties u kunt aanvinken. U klikt bijvoorbeeld ‘Rider’ aan wanneer u een ruiter wilt
toevoegen aan deze activiteit. Of u kunt ‘Note’ aanvinken als u een notitie wilt toevoegen aan deze
activiteit.

Als u dit hebt ingevuld, drukt u bovenin op de blauwe ‘Save’ knop om de toegevoegde activiteit op
te slaan.

Verwijderen van een activiteit
Om een activiteit te verwijderen sleept u de activiteit uit de legenda naar het rode prullenbak icoon.

Wijzigen van een activiteit
Om een gemaakte activiteit te wijzigen klikt u op het tandwiel icoon naast het woord ‘Legenda’.
Hierdoor komt er bij elke activiteit in de legenda een tandwiel icoon tevoorschijn. Nu klikt u op de
activiteit die u wilt veranderen.

Hierdoor zal er een menu uitklappen waarin u de activiteit kunt aanpassen. Als u klaar bent met de
wijzigingen in te voeren, klikt u rechts bovenin op de blauwe ‘Save’ button. Hierdoor slaat u de
wijziging op.

3.2 Activiteiten inplannen of verwijderen
U kunt op twee manieren activiteiten inplannen voor uw paarden:
1. Sleep een activiteit uit de legenda naar de gewenste dag en het gewenste paard.
2. Als u naar beneden scrolt, ziet u onder het wekelijkse schema de knop ‘Add activity’. Klik hier op
om deze activiteit voor meerdere paarden op meerdere dagen in te plannen.

U kunt ook op twee manieren de activiteiten verwijderen uit uw planning:
1. Sleep een geplande activiteit vanuit het wekelijkse overzicht naar het prullenbak icoon onder de
legenda.
2. Klik op een activiteit zodat er een menu openklapt. Scrol naar onderen en klik op de rode ‘Delete’
knop.

Hierna komt er de vraag in beeld of u zeker weet of u de activiteit wilt verwijderen. Als u deze wilt
verwijderen klikt u op ‘Remove!’ en wilt u de activiteit toch behouden, klik dan op ‘Close window’.

4. Een schema toevoegen
You can see the plan as a template that can be attached multiple times to multiple horses. Like a
blueprint. Sometimes it is helpful to create a plan to make planning faster. For example a Walker
plan, in which the horses get into the walker 6 days a week (only Sunday not). That way all walker
activities can be added to all horses with one click for one or multiple weeks. Or a field plan, in
which horses get one day in the field, one day in the paddock, again in the field, etc. Below we will
demonstrate how to create the Walker plan. It is up to you to decide what plans are handy at your
stable!
Een nieuw schema maken
Als u helemaal naar beneden scrolt in het wekelijkse overzicht, ziet u onder het schema de knop
‘Add plan’. Als u hierop klikt kunt u de reeds gemaakte schema’s gebruiken of klikken op ‘add a
plan’.
U kunt het schema een naam geven, extra informatie toevoegen en de doelstelling invullen.
Daarnaast selecteert u op dit schema een ‘Trainingplan’ is of een ‘Treatment plan’.
Het verschil tussen deze twee opties is dat een trainingplan gebasseerd is op weekdagen, terwijl bij
een treatment plan de activiteiten gebasseerd zijn op het aantal dagen vanaf de start van het
behandelingsplan. Om een ‘Walker plan’ aan te maken, selecteren we de keuze ‘Training plan’.
Er opent zich een menu ‘Add details to Walker plan’. Selecteer bij ‘Activity type’ de ‘Walker’ waarna
we de dagen toevoegen die we willen toevoegen aan dit schema door de desbetreffende dagen aan
te vinken.
Mocht onder het kopje ‘Activity type’ niet de mogelijkheid zijn om de gewenste activiteit toe te
voegen, kijkt u dan in deze handleiding bij ‘3.1 Toevoegen, wijzigen en verwijderen van activiteiten’.
Klik hierna op ‘Save plan details’ om het schema op te slaan.
Voeg een plan toe bij uw paarden
Het ‘Walker plan’ wat we zojuist hebben gemaakt is toegevoegd aan het kopje ‘List of plans’. Klik op
dit plan en selecteer het paard waarop dit plan van toepassing is. U kunt ook meerdere paarden
tegelijk selecteren als dit schema op al deze paarden van toepassing is.

5. Groeperen
U kunt uw paarden onderverdelen in verschillende groepen. Hierdoor krijgt u een beter overzicht
van uw stal. Denk bijvoorbeeld aan trainingspaarden, fokpaarden, revalidatiepaarden of
manegepaarden.
Klik bovenin uw scherm op “Dashboard” en vervolgens op “Add group”.

Kies vervolgens een naam voor uw groep, selecteer het type van deze groep en selecteer de
paarden die onder deze groep vallen.

Wanneer u bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, hoeft u enkel nog op “Save” te klikken.
Uw groep is nu aangemaakt.
Let op: elk paard kunt u slechts bij één groep toevoegen.

6. Mensen toevoegen aan uw stal.
Klik rechts bovenin uw scherm op uw naam en selecteer “Stable settings”

Selecteer vervolgens “User Settings” en vervolgens “Manage Users”

Voer vervolgens de naam in van de persoon die u wilt toevoegen aan de stal en klik op “Create
(name person). In deze handleiding genaamd : Test Account.

Selecteer vervolgens de functie van deze persoon en klik op “Save”

Vul vervolgens de gegevens in die gevraagd worden om deze persoon toe te voegen:
Let op: voer altijd het juiste email adres in: zonder email adres krijgt de persoon die u wilt toevoegen
geen account bij uw stal. Ga verder door op “Save te klikken”. De persoon die u wilt toevoegen
krijgt vervolgens een e-mail met daarin een activatielink om het account te bevestigen.

U kunt personen meerder functies geven in uw stal. Klik rechtsboven in weer op uw naam en
selecteer vervolgens: “Stable settings”.
Selecteer in het linker menu achtereenvolgend “User Settings”, “Permission settings” en “Simple”.

U ziet nu de namen + email adressen staan van alle personen die u heeft toegevoegd aan de stal met
daarachter de functie van deze persoon.

U kunt nu per persoon aangeven welke functie deze bij uw stal uitvoert. Een persoon kan meerdere
functies uitoefenen bij uw stal. Bovenin staat uitgelegd wat u moet selecteren.

7. Voerschema`s.
Met EquineM kunt u eenvoudig uw voerplanning en medicijngebruik beheren.
7.1 Voer en medicatie toevoegen.
Klik links bovenin op uw stalnaam en selecteer vervolgens “Forage”

Selecteer vervolgens “Food and medication”.

Druk rechts op de pagina op het plusje om voer/medicatie toe te voegen.

Voer alle gevraagde gegevens in en sluit af door op “Add” te klikken.

7.2 Voerschema opstellen
Selecteer bovenin uw scherm “Feed schedules”

Uw dag is vooraf ingesteld op 3 voermomenten. Door op het plusje te klikken kunt een extra
voermoment toevoegen, door op het tandwieltje te klikken kunt u een voermoment verwijderen
en/of tijd aanpassen.

Vervolgens gaat u het voer/medicijn toevoegen aan uw voerbeurt. Dit doet u door op het plusje te
klikken achter elk paard. Let op: deze handeling moet u bij elk paard opnieuw uitvoeren. Wanneer u
op het plusje klikt ontvouwt zich een menu.
Selecteer “Forage type” om te bepalen welk voer of medicijnen u op dit dagdeel wilt voeren. Voer bij
“Quantity” de hoeveelheid in die u wilt voeren. Bij de datum selecteert u de datum vanaf wanneer u
wilt beginnen met dit voer. Bij de einddatum voert u in tot wanneer u wilt dat deze voerbeurt zich
herhaalt. Wanneer u de einddatum leeg laat, zal deze voerbeurt standaard worden doorgevoerd tot
oneindig.

7.3 Maandelijks overzicht.
Selecteer bovenin uw scherm “Monthly overview”.
Vervolgens ziet u per paard wat ze deze maand aan voerbehoefte hebben gehad. Let op: dit is een
handige tool wanneer u nieuw voer of medicijnen wilt bestellen.

8. Personeelsmanagement.
Registreer afwezigheid en gewerkte uren van personeel.
Selecteer links bovenin uw scherm uw stalnaam er selecteer vervolgens “People”.

Aan de rechterkant ziet u uw personeelsleden staan. Let op, deze kunt u toevoegen door te kijken bij
punt 6 van deze handleiding.

Er zijn 2 mogelijkheden om personeel in te plannen .
8.1 Handmatig personeel inplannen.
Selecteer de naam van uw personeelslid en sleep deze vervolgens naar de gewenste dag.

U ziet nu de naam bij de gewenste dag staan met daarachter een rood bolletje. Klik vervolgens op de
naam bij de gewenste dag en onderstaand menu vouwt zich uit:

Voer bij “Available” in of deze persoon absent, aanwezig of een halve dag aanwezig is.
Rood bolletje is: hele dag afwezig.
Groen bolletje is: hele dag aanwezig.
1e helft rood, 2e helft groen is: 1e dagdeel afwezig, 2e dagdeel aanwezig.
1e helft groen, 2e helft rood is: 1e dagdeel aanwezig, 2e dagdeel afwezig.
8.2 Personeel schema toevoegen.
Selecteer links onder in uw scherm “Add schedule”

Selecteer bij “Choose availability status” of het gaat om absent, aanwezig of halve dag aanwezig.
Selecteer bij “days of the week” de desbetreffende dagen.
Selecteer bij “people” de personeelsleden in kwestie.
Selecteer bij “start date” de start datum van het schema.
Selecteer bij “end date” de eind datum van het schema.
Let op: wanneer u bij “end date” niets invult word het schema gehanteerd voor de rest van het jaar.

Selecteer vervolgens: “Add schedule to these people” om de gemaakte planning toe te voegen.

