Nieuw in GensDataPro 2.6
In dit document vindt u een overzicht van alle aanpassingen in GensDataPro 2.6 na de laatste
service-upgrade GensDatapro 2.5.6 .
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1. Algemene aanpassingen


Deze Cd-rom is volledig geschikt voor installatie van GensDataPro met Windows Vista. Was
GensDataPro zelf al volledig geschikt voor Windows Vista, nu levert de installatie met deze
nieuwe Cd-rom ook geen enkel probleem meer op.
Overweegt u, als huidige gebruiker van GensDataPro, over te gaan op Windows Vista dan is
aanschaf van deze Cd-rom het beste begin van GensDataPro met Vista.



Het installeren van GensDataPro op een externe USB-harde schijf of USB-stick, ook al
mogelijk vanaf versie 2.5.6, is met deze Cd-rom heel eenvoudig geworden. Handig indien u
het programma op meerdere computers wilt gebruiken waarvoor een registratie is
verkregen. Zonder registratie functioneert GensDataPro als een demo-versie of u kunt het
programma tijdelijk registreren (al mogelijk vanaf versie 2.5.5).



Het menu “Bewerkhandelingen” heeft een duidelijker indeling gekregen waarbij
gelijksoortige opties onder één submenu zijn ondergebracht.
o Alles met ‘Maak nieuw(e)....’ is nu ondergebracht in submenu ‘Nieuw’.
o Alle ‘Orden..’ items zijn nu ondergebracht in submenu ‘Wijzig volgorde’.
o ‘Bewerk plaatstabel’ is ondergebracht bij submenu ‘Plaatsen’.



Er is een nieuwe afbeeldingenroutine (plaatjesverwerkingsprogramma) ingebouwd waardoor
het werken met de dossiers en de afbeeldingen hierin, een stuk soepeler verloopt en ook het
scannen met hogere resoluties, dus grotere bestanden, nu probleemloos kan worden
uitgevoerd. Probleempjes die soms optraden bij het maken van thumbnails zijn nu ook
voorbij.
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De optie ‘Open GD1 bestandenset’ is verplaatst van “Bestand” naar “Bestand-bijzondere
handelingen”.



Bij “Instellingen-Figuur” is de knop ‘Scherm sluiten’ verplaatst.



Bij “Instellingen-Web” is de knop ‘Annuleren’ vervangen door de knop ‘Scherm sluiten’.



Bij “Bestand-bijzondere handelingen” is een nieuwe optie ‘ Verwijder alle “krijgt
parenteelnummer” vinkjes’.



Bij “Beeld” is een nieuwe optie ‘Normaal toetsenbord’. Laptops reageren soms ineens niet
meer goed op toetsaanslagen: met name haakjes en andere leestekens worden dan verkeerd
geïnterpreteerd. Deze optie is een poging om dat dan in orde te krijgen , maar vaak helpt
alleen herstarten van de computer.



De helpbestanden zijn weer volledig bijgewerkt en uitgebreid met de nieuwe informatie.

2. Invoer van gegevens


Het is nu mogelijk om bij voornamen, familienamen, titels, beroepen, opmerkingsvelden van
personen en relaties en bronvelden, tekst of namen te vervangen in uw gehele
bestandenset. Dit is een nieuwe mogelijkheid waar veel om is gevraagd.



In het gegevensvenster zijn de plaatsnamen nu vet en aanklikbaar. Hierdoor komt men
rechtstreeks in het gegevensvenster van de aangeklikte plaats.

3. Uitvoer


Bij menu “Uitvoer” is een nieuwe optie 'Teken verwantschap'. Hiermee wordt met een
geneagram de verwantschap van twee te kiezen personen op een duidelijke manier
weergegeven.



De stamreeksuitvoer heeft nu de juiste nummering: Generatie 1 voor de stamoudste. De
stamreeks dient minimaal 4 generaties te omvatten voor het maken van een uitvoer.



Bij ‘Instellingen-Uitvoertaal’ zijn de Franse vertalingen uitgebreid.



Bronnen zonder “feitenvinkje” in de bronkoppeling worden niet meer in de uitvoer
weergegeven.



Bij "Instellingen-Aannames" zijn extra rapportage-instellingen aanwezig.
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o “Begeleidende tekst gecentreerd onder foto”. Wanneer u de "opmerkingsfoto's" in
de uitvoer mee laat komen, en deze opmerkingsfoto's hebben begeleidende tekst,
dan komt deze tekst gecentreerd onder de foto.
o “Te kleine algemene opmerkingen bij beroepen plaatsen in de uitvoer”. Bij heel
korte zinnetjes in de algemene opmerkingen en de uitvoerinstellingen ‘algemene
opmerkingen apart’ levert dit een minder mooi resultaat op. Met deze optie
aangevinkt worden kleine algemene opmerkingen bij het opstellen van de uitvoer
toegevoegd aan de opmerking bij het beroep. Ze komen dan dus niet apart onderaan
het gezin.
Het aantal letters dat een algemene opmerking ‘klein’ maakt is instelbaar.
o “Bij korte voornamen in index 3 puntjes toevoegen.” Indien bij MS-Word een
voornaam heel kort is wordt het paginanummer in de index niet rechts uitgelijnd met
puntjes. Met deze optie aangevinkt gebeurt dat wel.
o Indien beide ouders een parenteelnummer hebben is er de keuze om de
parenteelnummers van de kinderen het parenteelnummer van de vader of van de
eerstgenoemde ouder te laten volgen.
Bij een uitvoer van een genealogie of parenteel per tak ontstaan soms een dilemma
wanneer in een relatie beide echtgenoten een parenteelnummer hebben. Ze zijn dus
bloedverwanten. Het dilemma is dan, welke van de twee het hoofd van het gezin
wordt: de eerstgenoemde of de man. Met deze optie kunt u dit instellen.
Bij het hoofd van het gezin komen de kinderen te staan en de parenteelnummers van
de kinderen zijn altijd een vervolgnummer van het parenteelnummer van het hoofd
van het gezin.


Bij “Instellingen-Rapportage” de volgende aanpassingen:
o Er is de knop ‘Standaardwaarden’ toegevoegd. Met deze knop stelt u de
standaardwaarden in, zoals deze zijn wanneer u GensDataPro installeerde.
o

Bij Index een vinkje voor ‘Adelmode’. Deze optie is ingebouwd voor wie adellijke
families met veelal dubbele namen beter in de index wil krijgen. Met deze optie
aangevinkt komt een Van Nassau Dietz in de index onder hetzelfde kopje als Van
Nassau Wiesbaden,

o Bij ‘Ouders waar van belang’ een vinkje ‘Alleen bij aangetrouwden’

4. Import en export


In de Gedcom is er nu een vermelding van de gedcom versie: Versie 5.5.
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Indien u grote bestanden, bijvoorbeeld een PDF-bestand naar een drukker voor uw te maken
boek, wilt uploaden dan kan dit nu ook vanuit GensDataPro bij 'Instellingen-persoonlijk'

We wensen u veel plezier met deze versie,
Het GensDataPro Service team.
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