GENSDATAPRO® – hoe en wat 2
In een serie artikelen willen we aandacht besteden aan onderdelen van GensDataPro waarover
regelmatig vragen worden gesteld aan de medewerkers van de helpdesk.

Het gebruik van GensDataPro gegevens op meerdere computers

Met de komst van de USB-geheugenstick is het uitwisselen van grote hoeveelheden aan
gegevens een stuk eenvoudiger geworden bij het gebruik van meer dan één pc.
Dit kan door er een back-up op te plaatsen en die op een tweede pc of laptop in te lezen.
Maar het kan nog beter. Door de map waarin de bestandsgegevens zitten, op deze
geheugenstick te plaatsen kan je direct vanuit een genealogieprogramma daar naar toe
schrijven of de inhoud lezen.
De opbouw van GensDataPro maakt dit zelfs een eenvoudige wijze van werken, waarbij de
kans op fouten door verschil aan invoer door meerdere invoerapparaten zeer gering wordt.
We kopiëren de map <dataGD1> met inhoud op deze geheugenstick. Daarna gaan we naar
<Instellingen> <Mappen> waar we de verschillende locaties zien staan die standaard zijn
aangewezen aan de verschillende gegevensmappen, zoals bij “GensDataPro (.GD2)” naar
<dataGD1>
Dit pad gaan we aanpassen. Eerst klikken we op de knop met de drie puntjes rechts van het
vermelde pad. Door bladeren gaan we naar de stationsaanduiding van de
geheugenstick en klikken daarna op de map <dataGD1>,
die we daar al op hebben geplaatst.
We zien dan het pad staan <G:\dataGD1\>, waarbij “G:”
de stationsnaam is, maar bij U mogelijk een andere
aanduiding.
Het gevolg is, dat bij het opstarten van GensDataPro het programma direct kijkt naar de
gegevensmap, die op de geheugenstick staat. Daarbij moet deze stick wel aangebracht zijn,
anders krijgt U een foutmelding.
We hebben nu de beschikking over de gegevens van ons familiebestand, maar ook de
dossiermap en kunnen dus precies eender werken als wanneer deze gegevens op de harde
schijf staan.
Na afsluiting van GensDataPro verwijderen we de geheugenstick door te kiezen voor de icoon
<Hardware veilig verwijderen> op de statusbalk en plaatsen hem in ons tweede apparaat, pc
of laptop. Als er een venster verschijnt voor het behandelen van de inhoud van de
geheugenstick klikken we die weg.

We starten weer GensDataPro op en gaan weer naar <Instellingen> <Mappen> en gaan daar
bij “GensDataPro (.GD2)” met bladeren naar de map <dataGD1> op de geheugenstick.
We hebben nu de voorwaarden geschapen om op beide apparaten te werken, gegevens
invoeren of data uitlezen, zonder dat we het bestand steeds moeten kopiëren.
We moeten echter nog een paar handelingen uitvoeren om fouten te
voorkomen. Bij <Instellingen> <Bewerkopties> moeten we een vinkje
plaatsen bij “Tijdelijke map leegmaken bij afsluiten”. Verder halen we
een vinkje weg bij “Altijd opstarten met laatst gebruikte set”
Dit doen we op alle apparaten waar we op deze manier mee werken.
Hierdoor wordt voorkomen dat de daar opgeslagen gegevens in
tegenspraak zijn met de inhoud van het bestand, omdat de tijdelijke map
op het andere apparaat de laatst ingevoerde
tijdelijke gegevens bevat.
Let op, bij het opstarten van GensDataPro krijgt U de vermelding “Nieuw”. U moet dus bij
<Bestand> <Openen GD2 bestandenset> Uw familiebestand aanklikken.
En hoewel U nu het familiebestand op de geheugenstick heeft staan betekent dat niet dat U
geen back-up meer hoeft te maken. Die noodzaak blijft. U heeft er wel extra automatische
back-ups bij op alle gebruikte apparaten.
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