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In een serie artikelen willen we aandacht besteden aan onderdelen van GensDataPro waarover
de medewerkers van de helpdesk regelmatig vragen ontvangen

Adressen invoeren in GensDataPro®
Men kan op verschillende manieren een adres vermelden bij een persoon. Simpelweg in de
opmerkingen, maar dat geeft een beperkte mogelijkheid. Men kan ook uitgaan van het huis
door er een object van te maken en daaraan gekoppeld de hele geschiedenis van het huis en
zijn bewoners. Maar men kan ook alleen uitgaan van de bewoners en dus een eenvoudige
adresvermelding toepassen. Hiervoor plaatst U de te koppelen persoon in het linkervenster en
gaat U naar <Bewerkhandelingen>, waar U ziet staan <Voeg adres toe>. U krijgt dan het
volgende venster.

.
U kunt nu de velden invullen. Bij werkwoord staat standaard “woont”, dat kan worden
aangepast aan de omstandigheden dus zoals hier aangegeven in “woonde”. Als het huis een
naam heeft kunt U die er bij vermelden, verder de adresgegevens en indien U dat weet ook
wanneer het is gebouwd. Bij datum kunt U de periode vermelden dat op dit adres deze
persoon er heeft gewoond. In de opmerkingvelden kunt U nog een omschrijving plaatsen.
Als U reeds bent overgestapt naar versie 2.4 van GensDatapro® ziet U ook nog een
mogelijkheid tot het invullen van de coördinaten.
Hierbij maakt U gebruik van de stadskaarten die U op de installatie-CD heeft ontvangen. Daar
kunt U de plek van Uw adres aanwijzen en komt de koppeling met de coördinaten tot stand. U
komt daar door op de grote knop <Wijs coördinaten aan> te klikken. Heeft U niet de juiste
stadskaart of wilt U de opgegeven locatie controleren op vermelding van de juiste coördinaten
dan kunt U met de moderne navigators voor in de auto deze coördinaten op een eenvoudige
wijze vaststellen.
U ziet ook nog staan de vermelding: “Adreskoppeling tonen in” gevolgd door een aantal
vakjes. Indien U wilt voorkomen dat bij de uitvoer bij een persoon een grote hoeveelheid
adressen worden getoond, kunt U door het weghalen van een “vinkje” deze uitvoer aanpassen.
Door de cursor op het vakje te zetten ziet U waarvoor het vakje is bedoeld. Klikken op de
knop “Help” geeft U aanvullende informatie voor elk onderdeel.

We sluiten af met klikken op <Akkoord> en daarna <Sluiten>. Het adres staat nu onderaan
genoemd bij onze persoon in het linker venster.
Klikken we nu op het genoemde adres dan krijgen we een nieuw venster:

We klikken nu op <Bewerk> en dat geeft ons een nieuw bewerkscherm voor het adres:

Aan de rechterkant staat een mogelijkheid genoemd om een foto toe te voegen van het huis.
We klikken hierop en kiezen de foto van het huis uit de dossiermap of op de plaats waar deze
foto door ons is opgeslagen.
Het resultaat wordt zichtbaar als een thumbnail.

We sluiten weer af met <akkoord> en <sluiten> en gaan terug naar het persoonsscherm.

Klikken we op “Adres” dan krijgen we een venster met de adresgegevens en na <Bewerk>
komt er een overeenkomstig bewerkvenster als hiervoor getoond, maar met de mogelijkheid
om andere bewoners te koppelen aan dit adres.
Mocht U nog twijfelen over wat U moet invullen, schroom niet de helpknop te gebruiken.
Met deze mogelijkheid kunt U nu een overzicht krijgen in de woonadressen van de personen
in Uw bestand en ook dat kan U meer inzicht geven in de manier van leven van Uw
voorouders.
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