Lezing GensDataPro 13 oktober 2012 door Jacqueline Hofland van Geneaducatie

Foto’s in de stamboom, die wil je laten zien!
Inleiding.
Schermafdrukken:
Een Worddocument met pasfoto’s en één waarbij de foto’s verdwenen zijn.
Een webpagina met foto’s en één waarbij enkele foto’s verdwenen zijn.
De gevolgen lijken op elkaar maar de oorzaken zijn totaal verschillend.

Invoeren foto’s en scans:
In bestand 1 een korte demonstratie van het invoeren van foto’s:
Ewoud Dijkshoorn (1890) krijgt zijn trouwfoto via ‘Dossierhandelingen, Voeg foto’s toe aan dit
dossier (kies uit thumbnails)’.Nieuwe map aanmaken: Foto_trouw. Dossier openen, pasfoto
uitknippen, de foto ook toewijzen aan zijn vrouw en een pasfoto uitknippen.
Via ‘Dossierhandelingen, voeg foto’s toe aan dit dossier (kies uit bestandsnamen)’ in één keer alle
overige foto’s toevoegen. Nieuwe map aanmaken: Foto_groep. Dossier openen, foto’s op z’n plek
schuiven. Demonstratie rode kader.
De scan van de geboorteakte openen in een tekenprogramma. Maak nieuwe bron, BS
Geboorteregister, bron invullen en koppelen. In het tekenprogramma een gebied selecteren en
kopiëren, terug naar GDP en gebruik maken van ‘Dossierhandelingen, plaats klembordfiguur in
dossier’. Nieuwe map aanmaken: Akte_geb.
Aandacht voor map-indeling en bestandsnamen.

Uitvoeren foto’s en scans:
Bestand 2 openen.
Uitvoer persoonskaart Maarten Dijkshoorn 1854 met pasfoto’s. Open in Word. Via Bestand de foto’s
ontkoppelen. De macro wordt vanmiddag door Jaap de Rooij besproken.
De uitvoer zou nog mooier zijn met de foto uit 1902 met alle kinderen. Demonstratie toevoegen
groepsfoto in het bewerkscherm. Nadeel: de namen van de kinderen staan er niet onder. Een snelle
oplossing: via de dossiertabel de foto in het linker scherm zetten. Op de foto klikken. Klik in het
scherm erachter op Dossierhandelingen, Maak begeleidende tekst bij foto (onderste optie). De tekst
met namen verschijnt in de bovenrand. Via het eigen menu ‘Opties’ eventueel aan te passen.
Het probleem van missende foto’s op de website kan veroorzaakt worden door het gebruik van
vreemde tekens in map- of bestandsnamen. Inmiddels is het gebruik van de apostrof ondervangen.
Op het plaatje is te zien dat de bestandsnaam de apostrof nog steeds bevat maar dat de

programmeercode er %27 van maakt. Dat is een zwakke schakel in het systeem. Wat te doen als je
mapnaam een apostrof bevat?

Nieuwe mapnamen:
Maak een kopie (of backup) naar een externe harde schijf, usb-stick of brandt de map op een dvd.
Ververs de dossiertabel
Ga naar ‘Dossierhandelingen, Verplaats inhoud en verwijder submap’
Kies Ja om door te gaan want u heeft zojuist de tabel ververst.
Klik dubbel op de map Pasfoto’s zodat de map open staat en u de bestanden rechts ziet staan. Klik op
OK. Er wordt een bevestiging gevraagd. Klik op Ja om door te gaan. Nu wordt gevraagd naar weleke
map de foto’s moeten. Klik eerst dubbel op uw hoofdmap ….dossier. Waarschijnlijk moet u de
nieuwe map nog maken. Gebruik de knop Nieuwe map. Zorg ervoor dat de map open staat voor u op
OK klikt. Nogmaals een bevestiging, klik op Ja. Nu wordt de hele inhoud verplaatst en alle linken
worden aangepast.
Bestandsnamen kunt u aanpassen door het bestand aan te klikken in de dossiermap en voor de knop
Bewerk te kiezen, of ‘Dossierhandelingen, Wijzig bestandsnaam van document’.
Vragen kunnen tussen de lezingen door worden gesteld aan mij, Bas of de helpdesk. In de loop van
de middag worden veel gestelde vragen in de grote zaal behandeld.

