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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 op
een USB geheugenstick of (USB)
externe harde schijf
Inleiding
In dit artikel wordt nader ingegaan
op een nieuwe mogelijkheid van de
recent geïntroduceerde upgrade versie 2.5.5: het installeren en gebruiken van GensDataPro op een USB
geheugenstick of een externe harde
schijf, welke meestal ook via USB op
een computer wordt aangesloten.
In dit artikel worden beide mogelijkheden aangeduid als ‘stick’, waarbij,
als voorbeeld, ‘f:’ als het verwisselbare medium wordt aangeduid.
Om van deze mogelijkheid gebruik
te kunnen gaan maken is enige kennis van ‘Deze computer’ of Windows
Verkenner vereist.
Installeren van GensDataPro
Met versie 2.5.5 is het nu mogelijk
GensDataPro op een stick te installeren en volledig te gebruiken.
Installatie op een stick kan op twee
manieren gebeuren:
1.Kopiëren van de gehele map
Gensdatapro vanuit de map C:\Program Files (als standaard locatie) op
uw computer naar het stickje.
Hiermee worden meteen ook al uw
gegevens overgezet. Wel is het hierna
nodig om bij ‘Instellingen-mappen’
de locatie van de diverse mappen
aan te passen aan de nieuwe situ10
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atie. U kunt dit alleen doen indien u
reeds beschikt over GensDataPro 2.4
of 2.5
2. Installatie met de GensDataPro
2.4 cd-rom in, bijvoorbeeld, de map
f:\Gensdatapro en meteen daarna
upgraden naar de meest recente versie van het programma (versie 2.5.5).
Hierna dient u nog uw gegevens over
te zetten. U kunt dit doen door eerst
in GensDataPro op uw computer van
uw bestanden een backup te maken
inclusief dossiers en deze te plaatsen
in de map Gensdatapro\GDZ van uw
stick. Hierna kunt u op de stick de
backups weer uitpakken en plaatsen
in de map gensdatapro\datagd1. Indien u al uw gegevens (gedcombestanden, automatische backups enz)
wilt overzetten kopieert u de mappen datagd1, backups, gedcom en
GDZ naar de map gensdatapro op de
stick. De mappen worden dan overschreven.
Methode 1 zal in de meeste gevallen
de eenvoudigste manier zijn.
Om GensDataPro volledig te kunnen
gebruiken op een stick dient aan een
paar voorwaarden te worden voldaan:
1. Bij gebruik met een computer zonder GensDataPro dient de map BDE
aanwezig te zijn in de map Gensdatapro op de stick.
Bij installatie met de GensDataPro
2.4 cd-rom wordt de map BDE niet in
de map gensdatapro geïnstalleerd en
komt deze dus ook niet op de stick
te staan zowel bij installatiemethode
1 als methode 2. Als nu GensDataPro
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gestart op een computer waar GensDataPro NIET op is geïnstalleerd
(GensDataPro kijkt/zoekt naar een
BDE verwijzing in het register) komt
eerst de melding ‘CF niet gevonden’
en ‘DLLP niet gevonden’. Na klikken
op OK komt dan de melding: ‘Geen
BDE map gevonden in de map [ f:\
gensdatapro\]. Kopieer de map vanaf
CD naar [f:\gensdatapro\]’. Nu alleen
op OK klikken. Op de GensDataPro
2.4 cd-rom bevindt zich inderdaad
een map BDE. Deze map dient dus
gekopieerd te worden naar het stickje in de map gensdatapro.
2. Het programma moet geregistreerd zijn.
Indien nu GensDataPro vanaf de stick
wordt gestart kan het registratievenster verschijnen. Hier zijn weer twee
mogelijkheden:
a. De stick bevindt zich in een computer waarop GensDataPro is geregistreerd.
Het registratievenster verschijnt en
hier wordt de sleutelcode ingevuld
die hoort bij GensDataPro op de
computer waar de stick is aangesloten. Dit kan gedaan worden op maximaal vijf computers met een geregistreerde GensDataPro.
b. De stick bevindt zich in een computer waarop geen GensDataPro is
geregistreerd (gast-computer).
Het registratievenster verschijnt. U
kiest voor ongeregistreerd doorgaan
en hierna vult u bij ‘Instellingen-Persoonlijk’ uw gegevens in. Hierna gaat
u naar ‘Bestand-Registratiescherm’.
In het registratievenster is nu de knop
‘Tijdelijk registreren’. Door hierop te
klikken en de getoonde tekst over te
typen is GensDataPro volledig geregistreerd zolang het programma niet
afgesloten wordt.
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Aandachtspunten
Bij het gebruik van GensDataPro op
een stick dient u er rekening mee
te houden dat het programma minder snel zal werken dan wanneer u
GensDataPro op de harde schijf van
uw computer heeft staan. Hoe groter
uw bestand is des te groter zal ook
het snelheidsverschil zijn.
De opslagruimte van USB-sticks
neemt steeds meer toe. Indien u
veel foto’s in uw bestand heeft zal
een stick van 1 GB zeker nodig zijn.
Controleert u voor alle zekerheid
eerst even de grootte van de map
Gensdatapro op uw computer door
met ‘Deze Computer’ of Windows
Verkenner naar de map C:\Program
Files\gensdatapro te gaan (dit is de
standaard locatie) en dan met de
rechter muisknop op de map te klikken en te kiezen voor ‘Eigenschappen’. Bij ‘Grootte op schijf’ ziet u dan
hoeveel ruimte deze map minimaal
nodig heeft.
Het gebruik van een stick is niet
zonder risico’s. U mag nooit de stick
zondermeer uit uw computer halen
omdat dan de inhoud onleesbaar
kan worden en u alle gegevens kwijt
bent.
Een stickje (en dus ook een USB externe harde schijf) dient u altijd te
verwijderen via ‘Hardware veilig verwijderen’ op de taakbalk of nadat de
computer is uitgezet.
Ook bij het gebruik van een stickje of
externe harde schijf blijft het nuttig
om regelmatig een back-up te maken van uw bestandenset.
Bij het starten van GensDataPro
versie 2.5.5 wordt standaard de
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registerverwijzing van GensDataPro
gewijzigd in de locatie van de laatst
gebruikte GensDataPro. Bij installeren van een upgrade wordt dan
deze locatie getoond. Bij gebruik van
GensDataPro op een stick wordt dan
dus GensDataPro op de stick de installatie-locatie voor een upgrade.
Indien dit niet gewenst is gaat u bij
GensDatapro op de stick naar Instellingen-mappen’ en zet u een vinkje
bij ‘Geen snelkoppelingen zetten bij
starten’. Hiermee wordt voorkomen
dat de registerverwijzing van GensDa-

taPro wordt veranderd bij het starten
van GensDataPro en tevens wordt er
dan geen snelkoppeling op het bureaublad aangemaakt. Hierna kunt u
op de computer waarop de USB-stick
is aangesloten GensdataPro eenmalig starten om de registerverwijzing
weer naar de installatie-locatie op
uw computer te laten verwijzen.
Jaap de Rooij
GensData Serviceteam 
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