Beknopte handleiding voor Genealogie Dorp en Marke Losser

Registreer
Dit is de startpagina

Voor een account

Klik hier om de 3
demo stambomen
takken te zien

Menu

Zoeken
Overzicht
Familienamen
Uitgebreid zoeken

Rubrieken

Links naar Bronnen

1. Startpagina:
a. Registreren is niet nodig om als gast rond te kijken
b. Van personen die nog leven wordt niets getoond aan gasten
c. Na registratie kun je eventueel (na goedkeuring) een uitgebreidere rol krijgen
d. Probeer rustig alles uit , druk overal op , alles is beveiligd.
2. Rechtsboven
a. Biedt direct een zoekmogelijkheid op
i. Familienaam , Voornaam
b. Overzicht van alle Familienamen
c. Geavanceerd Zoeken
d. Of klik op een van de namen onderin

3. Rechtsonder Bronnen
a. Links naar andere websites en bronnen
4. Als demo zijn nu ingevoerd
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5. Links menu lijst naar
a. Wat is er nieuw ( wijzigingen laatste 30 dagen)
b. Gezocht ( oproepen over foto’s en personen )
reactie mogelijk
c. Direct bekijken van aanwezige
i. Foto’s
ii. Documenten
iii. Grafstenen
iv. Levensverhalen
v. Geluid opnamen (leeg)
vi. Video opnamen (leeg)
vii. Bidprentjes
d. Overzicht in Albums ( nog niet gebruikt)
e. Overzicht van alle media
f. Locaties
i. Begraafplaatsen
ii. Overige Plaatsen ( met GPS locatie)
g. Aantekeningen
h. Datum & Verjaardagen overzicht
i. Kalender
j. Overzicht van aangemaakte rapporten ( worden
nog aangevuld)
k. Overzicht van gebruikte bronnen
l. Vindplaatsen
i. Locaties waar deze bronnen te vinden zijn
m. Statistieken
n. Bladwijzers
6. Tips voor gebruik van het programma:
Het programma heeft verschillende mogelijkheden:
a. Het afbeelden van een persoon en hun familie.
b. Het afbeelden van voorouders (overzichten)
c. Het afbeelden van nakomelingen (overzichten)
d. Het afbeelden van verwantschappen (schema)
e. Het geven van een tijdlijn
f. Het uitgebreid zoeken naar een persoon
g. Uiteraard het printen van de verschillende afbeeldingen
7. Alles wat hierboven genoemd is wordt aangestuurd met de tabs die je boven elke persoon
ziet verschijnen. De tabs (ze kunnen een afwijkende kleur en iets afwijkende lay-out
vertonen) zien er zo uit:

8. Door op de tabs te klikken wordt het gewenste afgebeeld. Bij suggestie schakelt u direct naar
een mailbox, waarin u uw opmerkingen of aanvullingen of vragen kunt stellen. [stimulerend
voor de opsteller!]. Onder de tabs kunnen andere mogelijkheden worden getoond,
afhankelijk of die er zijn. Zoals het tonen van Media die aan de persoon gekoppeld zijn.
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9. Boven de tabbladen kunt :
a. Terugkeren naar de Startpagina
b. Naar de uitgebreide zoekfunctie gaan Mogelijkheid om binnen een stamboom te
zoeken.
c. U aanmelden als u speciale toegangsrechten heeft (om levende personen te zien of
wijzigingen te kunnen aanbrengen. [aanmelden kan op de startpagina]. Als u zulke
rechten heeft druk dan op aanmelden en alles wijst zich vanzelf.

10. Rechtsboven:
zijn nog drie interessante features:
a. Zoek ( overzichten van datums ( wie is er jarig?), plaatsen familienamen, zoeken naar
families of personen) Een snelle manier om binnen een bepaalde familie te zoeken:
selecteer naam, klik er op een alle naamdragers worden getoond
b. Media (overzichten van foto’s en documenten die opgenomen zijn etc.)
c. Info. (statistieken en overzichten, contact etc.)
d. Deel
e. Print
i. Wil men de scherm lay-out weergeven gebruik dan print in de regel boven de
tabbladen.
f. Voeg bladwijzer toe (niet beschikbaar als gast)
11. Opmerkingen bij Persoon:
a. Neem vooral een persoon die niet meer leeft om de mogelijkheden te bekijken
i. Kijk bij Heerink Hemanus Hendrikus ( mijn vader)
b. Neem ook eens een levend persoon en zie hoe alles voor gasten verborgen blijft
c. U kunt een persoonskaart genereren door op de letters PDF te klikken.
12. Opmerkingen bij gezin
13. Opmerkingen bij voorouders:
a. Probeer de verschillende mogelijkheden zelf uit: sneller kan ik het niet uitleggen.
b. Handig is de generatieteller: dit beperkt de output. Kiezen voor compact geeft een
outlook van alleen maar namen. PDF geeft een klassiek schema van een
kwartierstaat.
14. Opmerkingen bij Nakomelingen:
a. Ook hier geldt: zelf even er op klikken en zien wat de mogelijkheden zijn. Let ook hier
weer op de generatieteller.
b. De functie Alleen tekst geeft een tekstuele output (beheersbaar!)
c. Register geeft een verhalende output per generatie.
d. PDF weergave een in simpele schemaoutput.
15. Opmerking bij verwantschap:
a. Dit is een verrassende mogelijkheid om te kijken of er verwantschap tussen twee
personen bestaat. Vooral nu de database groot is, is het moeilijk om alle paadjes af
te lopen.
b. Meestal is er reeds een figuur ingevuld, omdat je start vanuit een bepaalde persoon.
Kies daar een tweede persoon bij en klik op berekenen. (het gaat wel om personen
binnen één stamboom). De instellingsmogelijkheden spreken voor zich.
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c. Tijdlijn: niet besproken
16. Algemene opmerkingen:
a. probeer alles uit.
b. Er kan niets gewijzigd worden
c. Voor wijzigingen moet u toestemming hebben van de beheerder.
d. Is er iets foutief: stuur een mail (via suggesties).
e.
17. Tot slot iets over de geavanceerde zoekmogelijkheden:

Wil je zoeken op families: klik dan op Zoek Families.
Dit is het invulscherm Geavanceerd zoeken naar Personen

Met het programma zijn zeer verfijnde zoekmogelijkheden uit te voeren. De tabel die getoond wordt,
is niet alleen handig bij het opstellen van een zoekvraag, maar “genereert” als het ware ook
overzichten. En mogelijkheden om fouten op te sporen.
De wijze van zoeken per variabele kan worden beïnvloed door te klikken op het pijltje achter de
variabele (experimenteer!)
De knop Maak leeg geeft de zekerheid dat alles weer in de uitgangspositie staat. Het aanvinken van
“overleden” en “laat partner zien” geven extra informatie.
Let op:
Het gebruik van tussenvoegsels.
In onze cultuur worden bij achternamen vaak tussenvoegsels gebruikt. Dit genealogieprogramma
gaat er als volgt mee om:
Bij de instelling “bevat”: Geef alleen de naam in zonder tussenvoegsel: output zowel met als zonder.
Dus: Donkelaar geeft zowel van Donkelaar, ter Donkelaar als Donkelaar.
Invoer: Van Donkelaar: uitsluitend Van Donkelaar.
Dus naam met tussenvoegsel ingeven: namen zonder tussenvoegsel worden niet weergegeven.

4

VerkorteHandleiding_versie20200709

Beknopte handleiding voor Genealogie Dorp en Marke Losser
Indien je niet weet hoe de naam precies gespeld wordt: maak gebruik van de mogelijkheid “soundex”
(klikt als) of de mogelijkheid van Metafoon (was het nu dink of dunk?). Indien ingevoerd: ook op
andere gegevens is te zoeken, zoals prefixen en titels of roepnamen. Druk hiervoor op het driehoekje
bij Andere gebeurtenissen onder de tabel.
Nog vragen: Stuur me een mail naar genealogie@historischekringlosser.nl
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