Verslag van de lezing van Bas Wilschut en de aan hem gestelde vragen op de gebruikersdag
Ik som graag op wat ik voordeed, zodat iemand die het ook wil
doen het kan proberen... en als het dan niet lukt, aan de helpdesk kan vragen
hoe het moet.
Ik startte met het beginnen van een nieuwe stamboom. Het programma vraagt dan
naar een eerste persoon, maar wanneer je dat scherm annuleert, heb je een
volledig leeg bestand.
Toen opende ik internet explorer met www.wiewaswie.nl (ik stipte aan dat een
tweede monitor ontzettend handig is voor dit soort dingen)
Ik liet wiewaswie zien en toonde dat je de URL moet kopiëren waarna deze in
de nieuwe versie van GDP kan worden geplakt.
De URL is hetgeen begint met http:\\ of met www.
Omdat in WieWasWie.nl nog veel verandert, kunnen we dit nog niet lanceren. Dat
kan pas wanneer WieWasWie voltooid is.
Ik plakte verscheidene aktes vanuit WieWasWie, en liet zien hoe je de losse
fragmenten aan elkaar breidt door personen die dubbel in het bestand staan
samen te voegen: zet de ene links, en de ander rechts, en kies
"combinatiehandelingen-personen samenvoegen"
Toen maakte ik wat foto's van mensen in de zaal en liet zien hoe die, door
te kopiëren vanuit de verkenner, in de dossiers van personen kunnen worden geplaatst door
onder dossierhandelingen te kiezen voor "plaats klembordfiguur in dossier".
De foto komt dan in het dossier van de persoon linksboven in beeld.
GensDataPro "voelt" non stop of er een plaatje op het klembord staat... als
dat zo is, dan kan dat plaatje geplaatst (geplakt) worden in het dossier van
de persoon, bron of object dat linksboven in beeld staat.
De paar foto’s van mensen heb ik in GDP mooi verknipt tot pasfoto’s (ook door
dezelfde foto toe te wijzen aan dossiers van andere personen die ook op de
foto staan).
Toen demonstreerde ik hoe met 1 klik de gehele stamboom naar Genealogie
Online gezonden kan worden. Genealogie Online is de gratis website de Bob
Coret (GenLiasMonitor) aanbiedt aan iedereen die een stamboom inzendt.
Nieuw is, ook voor genealogie online, dat de pasfoto’s in zijn stamboomfiguren
komen.
In afwachting van het live komen van de Genealogie Online site demonstreerde
ik bronnen: een bron van WieWasWie (dus een heuse scan van een oude akte)
werd geprintscreend en tot "echte" bron verwerkt, en daarna gekoppeld aan
alle personen die erop gemeld worden.

Er werd een vraag over testamenten en/of overdrachtsdocumenten en transportakten gesteld en
hoe die konden worden verwerkt in GDP. Ik legde uit dat een testament een bron is waaruit niet veel
harde feiten komen, maar dat met een overdracht van een (onroerend) goed heel mooi een activiteit
kan worden aangemaakt, en dat die activiteit dan naar de bron kan worden doorgekoppeld.
Later kwam ook nog de kalender van selectie uitvoer ter sprake.
Een interessant aspect was hierbij dat je selecties kunt voorbereiden middels hoedanigheden.
Maak een hoedanigheid genaamd "kalenderpersonen" en koppel die aan alle personen die je in de
kalender wilt hebben.
Daarna kun je, met deze hoedanigheid links in beeld, kiezen voor "selecteer alle personen in het
linkerscherm", en daarna "maak kalender van de selectie". Ook handig voor verschillende kalenders
van moederszijde en vaderszijde.
Een snelle simpele manier van selecties vastleggen is dus door een korte code in het figuurveld te
plaatsen. Men selecteert dan makkelijk en snel op de figuurtekst.
Een meer officiële manier is het maken van hoedanigheden voor bepaalde delen van je bestand.
Bijvoorbeeld "mensen met blauwe ogen" of "mensen die zijn overleden aan een hartfalen".
Koppelen van personen aan een hoedanigheid is eenvoudig: plaats hoedanigheid rechts, en dan
steeds de betreffende personen links, en kies onder combinatiehandelingen voor "koppel links en
rechts"
Toen was de tijd om en toonde ik de -inmiddels live gezette - Genealogie
Online site met mijn zojuist gemaakt stamboom met pasfotos van mensen in de
zaal.
Bas Wilschut

