Installatie en registratie GensDataPro 2.8
1 Programma installeren vanaf cd-rom versie 2.8 augustus 2009
Na het plaatsen van de cd-rom in de cd- of dvd-speler start de
installatieprocedure automatisch en verschijnt het installatievenster.
Vanaf Windows Vista dient u eerst nog in het venster “automatisch afspelen’ op
‘Start.exe uitvoeren’ te klikken.

Mocht het installatievenster niet automatisch verschijnen, dan gaat u op het
bureaublad naar “Deze Computer”. Dan klikt u met de linker muisknop op de cdof dvd-speler waar de cd-rom in zit, en daarna klikt u op “Start.exe”.
Als uw computer geen cd-rom/DVD station heeft kopieert u de gehele
GensDataPro cd-rom op een USB-stick of SD-kaart met een minimale
opslagcapaciteit van 1 GByte. Hierna kan het programma worden geïnstalleerd
door in de USB-stick of SD-kaart op “Start.exe” te klikken.
Let op!
Voordat u GensDataPro of de Demo gaat installeren, is het aan te raden alle
geopende programma’s te sluiten. Dit geldt met name voor antispywareprogramma’s.
Het installatievenster biedt de volgende mogelijkheden:

Installeer GensDataPro: Installatie van GensDataPro Versie 2.8. Ook
indien u reeds over GensDataPro beschikt, dient u hiervoor te kiezen. Uw
gegevens worden hierbij niet verwijderd of overschreven.

Installeer Demo; Installatie van de GensDataPro 2.8 demo versie voor
belangstellenden die kennis willen maken met het programma.

CD verkennen: Hiermee opent u de Windows Verkenner om de inhoud van
de cd-rom te kunnen bekijken.

Sluiten: Hiermee sluit u de installatie cd-rom.

Extra: hiermee opent u het “GensDataPro Extra” venster met de volgende
mogelijkheden:
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GDWin:
 Handleiding: Gebruikers van
het programma GensData voor
Windows (GD-Win) vinden hier
de handleiding van het
conversieprogramma voor de
overgang naar GensDataPro.

Converteer: Gebruikers van het
programma GensData voor
Windows (GD-Win) starten hier
het conversieprogramma voor
de overgang naar GensDataPro.
Word Macro: Op www.gensdatapro.nl
vindt u bij Downloads - GensDataPro
Upgrades - Microsoft Word macro's voor GensDataPro de meest recente versie
van de Word Macro en de informatie over installatie en gebruik hiervan.

GensDataPro verwijderen: Hiermee wordt GensDataPro van uw
computer verwijderd.

Installeer BDE: Alleen voor Windows XP-gebruikers indien u het voor
de werking van GensDataPro noodzakelijke programma BDE opnieuw
dient te installeren. Doet u dit alleen op verzoek van de helpdesk.

GensDataPro Demo verwijderen: Hiermee wordt de GensDataPro
demo versie van uw computer verwijderd.

Acrobat Reader: Dit is een verouderde versie. indien u nog niet
beschikt over Adobe Reader is deze van de website van Adobe te
downloaden.

Sluiten: Hiermee sluit u het “GensDataPro Extra” venster.
In het installatievenster kiest u voor “Installeer GensDataPro”. Daarna verschijnt
het Installatie GensDataPro venster waarin u nog kunt besluiten te stoppen
(“Sluiten”).

Indien u het programma wilt
installeren, klik dan op “Start”.
Vanaf Windows Vista dient u daarna
eerst nog in het venster
‘Gebruikersaccountbeheer’ op
‘Toestaan’ te klikken.
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Daarna verschijnt het venster
“Voorwaarden en Condities”.
Als u akkoord gaat met de
voorwaarden, klik dan op
“Akkoord”.
Er komt nu een venster waarin de
standaard installatiemap staat
aangegeven. Dit is voor nieuwe
gebruikers C:\gensdatapro.

We raden alle nieuwe gebruikers aan het programma in de map C:\gensdatapro
te installeren.
Gebruikers vanaf Windows Vista dienen het programma niet in een map in
C:\Program Files of C:\Program Files (x86) te installeren.
Als bestaande gebruiker van GensDataPro kiest u hier voor de map waarin uw
huidige versie van GensDataPro is geïnstalleerd.
Standaard is dit C:\gensdatapro. Bij gebruik van Windows XP is de standaard
locatie meestal C:\Program Files\gensdatapro.
Indien u GensDataPro in een
andere map wilt installeren of u
heeft als gebruiker de huidige
versie van GensDataPro in een
andere map geïnstalleerd dan
typt u de gewenste locatie in en
overschrijft u hiermee de
aangegeven locatie.
U kunt ook klikken op “Bladeren”
(bladeren). Het venster
“Selecteer of maak doelmap”
verschijnt.
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U kunt in het venster een andere map kiezen of via het meest rechtse icoontje
( ) een nieuwe mapnaam intypen. Deze map wordt dan gemaakt.
Na een map gekozen te hebben klikt u op “OK” en u komt terug in het installatie
venster.
Gebruikers vanaf Windows Vista dienen het programma niet in een map in
C:\Program Files te installeren.
U klikt nu op “OK” en het installeren begint.
Indien de installatiemap nog niet aanwezig is zal worden
gevraagd of deze gemaakt dient te worden. Hier klikt u
op “Ja”.

Tijdens de installatie wordt een snelkoppeling geplaatst in het Startmenu en op
het Bureaublad.
De installatieprocedure is beëindigd indien het venster
“Installatie voltooid” verschijnt met de vraag ‘Direct
starten?’. U kiest hier voor ‘Ja’.

2 Registreren van het programma
Na het installeren van versie 2.8 als upgrade van uw huidige versie blijft uw
programma geregistreerd. Alleen bij installatie als nieuwe gebruiker of op een
andere computer of na het formatteren van de harde schijf zal een nieuwe
registratie nodig zijn. In dit geval verschijnt na het starten van GensDataPro het
venster “Registratie GensDataPro”. Leest u ook even de tekst in dit venster.
De letters “gzhyg xcwhv hubtb
shreq” zullen bij u anders zijn want
deze registratiecode is o.a.
afhankelijk van de
computerconfiguratie. Dit venster
zal iedere keer bij het opstarten van
GensDataPro verschijnen, zolang u
het niet geregistreerd hebt.
Zolang het programma niet
geregistreerd is, beschikt u over de
demo-functionaliteiten van
GensDataPro. Om alvast te
beginnen kunt u op
“Ongeregistreerd doorgaan” klikken
of op “Tijdelijke registratie”
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De demo-status kunt u opheffen door een activeringssleutel aan te vragen en
deze na ontvangst in te vullen. Hiervoor zijn 3 methodes beschikbaar.
Bij alle methodes krijgt u eerst het venster ‘Persoonlijke gegevens’.
U vult hier uw persoonlijke gegevens in (minimaal de
in rood aangegeven rubrieken). De gegevens bij
‘SMTP-server’ en ‘Login-naam’ dienen ingevuld te
zijn (eventueel via de knop ‘Haal uit Outlook
Express’) indien u gebruik wilt maken van methode 3
en om E-mails te kunnen versturen met het
ingebouwde E-mailprogramma van GensDataPro.
Ter controle kunt u op ‘Test verbinding’ klikken.
Hierbij dient uw Internetverbinding geactiveerd te zijn.
Als laatste klikt u op “OK”. Hierna zal de sleutel
worden aangevraagd volgens de door u gekozen
methode.
U ontvangt binnen 24 uur een e-mail met de activeringssleutel.
Methode1: hierbij wordt de aanvraag via internet verstuurd door uw browser. Ter
bevestiging opent een venster met de verzonden informatie. U krijgt dan tevens
direct zelf een kopie van de aanvraag toegestuurd.
Methode2: hierbij wordt uw standaard E-mail programma geopend met een
kant-en-klaar bericht. U hoeft dit bericht alleen maar te verzenden.
Methode 3: het ingebouwde E-mail programma van GensDataPro maakt zelf
een E-mailbericht. Dit kunt u versturen door op “Zend” te klikken. U krijgt dan
tevens direct zelf een kopie van de aanvraag toegestuurd.
De methode 1, sleutel aanvragen via internet, wordt sterk aangeraden.
Mochten bovenstaande methoden niet lukken, dan kunt u ook zelf een e-mail
sturen naar: registreren@gensdatapro.nl
Vermeldt u dan de volgende gegevens:
a. de code (gebruik hiervoor eventueel de knop ‘Kopieer naar klembord)
b. het cd-nummer, dat zich bevindt op het hoesje van de cd-rom
c. uw naam- en adresgegevens of (indien u lid bent)
d. uw NGV lidnummer
e. uw E-mailadres wanneer u op de hoogte gehouden wilt worden van
nieuwe ontwikkelingen over GensDataPro.
Kunt u ook niet via E-mail registreren, stuur dan een brief met bovenstaande
gegevens aan: NGV, Postbus 26, 1380 AA Weesp, t.a.v. secretaris Dienst
ComputerGenealogie.
De activeringssleutel ontvangt u per e-mail of per
brief. Om uw activeringssleutel niet kwijt te raken kunt
u de E-mail het beste printen en goed bewaren. Na
ontvangst van de activeringssleutel vult u deze in het
desbetreffende vakje in het venster “Registeren
GensDataPro” in (hier is als voorbeeld k013604862
ingevuld).Nu op “Activeringssleutel ingevuld” klikken
en het programma is geregistreerd.
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3 GensDataPro up-to-date maken
Na het installeren van Versie 2.8 kunt u GensDataPro geheel up-to-date maken
met de meest recente programma-onderdelen.
U gaat naar de website www.gensdatapro.nl en op de openingspagina kiest u
voor ‘GensDataPro up-to-date maken na installatie’.
Nu installeert u de, op de nu geopende pagina, vermelde upgrade en
programma-onderdelen, door met de linker muisknop op de knop ‘DOWNLOAD’
te klikken.
Met de knop ‘HULP BIJ DOWNLOAD’ krijgt u informatie over het downloaden
en installeren van de bestanden.

4 Upgrade van website downloaden en installeren
Regelmatig vindt aanvulling of verbetering van het programma plaats en deze
‘upgrades’ kunt u van de website www.gensdatapro.nl downloaden.
U krijgt via e-mail bericht als er een upgrade beschikbaar is. Ook in de e-mail
met uw activeringssleutel kan reeds verwezen worden naar de meest recente
versie van GensDataPro.
Kijkt u hierna ook regelmatig op de website voor een nieuwere versie.
In het linker menu kiest u
‘Service-upgrade GensDataPro
XXX’ of u kiest voor ‘Als
download beschikbaar serviceupgrade GensdataPro 2.9
(versie xxx) ’ op de
openingspagina.
U komt dan in de pagina met informatie over deze upgrade en een knop ‘NAAR
DOWNLOADPAGINA’.
Door hier met de linker muisknop op te klikken komt u op de downloadpagina.
Nu installeert u de hier vermelde upgrade door met de linker muisknop op de
knop ‘DOWNLOAD’ te klikken.
Met de knop ‘HULP BIJ DOWNLOAD’ krijgt u informatie over het downloaden
en installeren van de upgrade.
Hieronder staat de download en installatie procedure beschreven, maar voor
meer informatie kiest u voor de knop ‘HULP BIJ DOWNLOAD’ op de
downloadpagina van de website.
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1. U sluit eerst GensDataPro af en dan klikt u op de knop ‘DOWNLOAD’.
U gebruikt Internet Explorer:
2. Er komt de vraag of u het bestand wilt uitvoeren of opslaan dan wel openen
of opslaan.
2a. Heeft u Windows 98 als besturingssysteem dan klikt u het rondje voor
"starten vanaf huidige locatie" aan.
3. U kiest voor "Uitvoeren" dan wel "Openen".
3a. Heeft u Windows 98 als besturingssysteem dan klikt u op OK.
4. Wanneer er wordt gemeld onze organisatie niet te kennen klikt u op
"Uitvoeren" of OK.
4a. Bij uitgeschakeld SmartScreen-filter (vanaf IE 9) klikt u na het uitvoeren van
de beveiligingsscan nogmaals op "Uitvoeren".
4b. Bij ingeschakeld SmartScreen-filter (vanaf IE9) klikt u na het uitvoeren van
de beveiligingsscan op "Acties" en daarna op "Toch uitvoeren" Mogelijk hier
eerst kiezen voor "Meer opties".
U gebruikt Mozilla Firefox:
Bij Mozilla Firefox wordt altijd eerst het bestand op de harde schijf opgeslagen.
Deze locatie is in te stellen via 'Extra - Opties' en dan in tabblad 'Algemeen' bij
'Downloads'.
2. Er komt de vraag of u het bestand wilt opslaan dan wel annuleren waarbij u
kiest voor "Opslaan".
3. Na het downloaden opent het venster 'Downloads' (of u gaat zelf naar 'Extra Downloads' of via Ctrl+J). Hier dubbelklikt u op het bestand.
4. In het venster 'Uitvoerbaar bestand openen?' klikt u op OK.
5. Na de laatste keer klikken op “Uitvoeren” of “OK” wordt de download
geopend/gestart en zal automatisch het navolgende venster verschijnen.
Vanaf Windows Vista dient
u daarna eerst nog in het
venster
‘Gebruikersaccountbeheer’
op ‘Toestaan’ te klikken.

De upgrade heeft zelf al vastgesteld waar u GensDataPro heeft geïnstalleerd.
Dit is vanaf Windows Vista standaard C:\gensdatapro. U hoeft dus alleen maar
op ‘Installeer upgrade’ te klikken.
Weet u zeker dat GensDataPro in een andere locatie staat dan kunt u door
klikken op 'Zoek locaties' laten zoeken naar de juiste locatie. Het vinkje bij
'Snelkoppelingen aanpassen/maken' dient u te laten staan.
Bij gebruik vanaf Windows Vista kan de melding komen 'Dit programma is
mogelijk niet goed geïnstalleerd'. U klikt dan op 'Dit programma is correct
geïnstalleerd'.
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Als het uitpakken is afgerond verschijnt het venster
“Update geïnstalleerd”. U dient hier voor ‘Ja’ te kiezen,
waarna het programma direct start met de nieuwe
upgrade.

5 Helpdesk
Voor vragen over het programma kunt u terecht bij de GensDataPro Helpdesk.
De helpdesk kunt u bereiken via helpdesk@gensdatapro.nl of telefonisch.
Mocht u over internet beschikken, raadpleeg dan altijd eerst de “Veelgestelde
vragen”-pagina (FAQ) van www.gensdatapro.nl. De kans is groot dat uw vraag
en het antwoord erop daar al is opgenomen. Hier vindt u ook informatie over het
gebruik van GensDataPro vanaf Windows Vista.
Ook bij “Artikelen over GensDataPro’ vindt u informatie over het gebruik van
GensDataPro.
Helpdeskmedewerkers
Voor het overzicht van de helpdeskmedewerkers gaat u naar onze website
www.gensdatapro.nl en kiest u in de groene bovenbalk voor ‘Helpdesk’.
De helpdesk geeft desgevraagd naar beste weten en kunnen adviezen over
genealogische zaken.
De Nederlandse Genealogische Vereniging noch de medewerkers van de helpdesk zijn
echter aansprakelijk voor schaden hoe ook genaamd die het gevolg zijn van het geheel of
gedeeltelijk opvolgen van die adviezen of het met toestemming van de eigenaar cq.
gebruiker verrichten van handelingen aan hardware, software of gegevensbestanden.
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