Nieuw in GensDataPro 2.7
In dit document vindt u een overzicht van alle aanpassingen in GensDataPro 2.7 na de laatste serviceupgrade GensDataPro 2.6.3 .
Meer details over alle aanpassingen in Versie 2.7 vindt u in de helpfuncties van GensDataPro.
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1. Algemene aanpassingen


Bij afwezigheid van een afkortingenbestand wordt dit bestand door GDP zelf aangemaakt Voordeel
hiervan is dat wanneer dit bestand niet op de installatie Cd-rom staat, er geen afkortingenbestand
wordt overschreven bij upgrade met een Cd-rom.



Bij ‘Instellingen-mappen’ is de instelmogelijkheid voor de basismap verwijderd.



Bij ‘Instellingen-Aannames’ de optie ‘Google Maps met GensDataPro website scherm’ toegevoegd.
Hiermee wordt de interne GensDataPro-browser gebruikt in plaats van de standaard browser.

2. Invoer en bewerken van gegevens


De nadere tijdsaanduidingen zijn uitgebreid met: kort voor, kort na, begin, midden, eind en
vermoedelijk.



Bij menu-item ‘Opties’ de optie ‘controleer bronkoppelingen’ toegevoegd.



Bij ‘Bewerkhandelingen-wijzig volgorde’ de optie ‘Sorteer alle bronkoppelingen op datum’
toegevoegd. Hiermee worden alle bronnen op datum gesorteerd en de bronnen zonder datum
komen bovenaan. Deze volgorde wordt ook in de uitvoer aangehouden.

3. Weergave
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Bij ‘Instellingen-bewerkopties’ de optie ‘Sorteer bronnen op scherm’ toegevoegd. In tegenstelling tot
de eerder genoemde optie ‘Sorteer alle bronkoppelingen op datum’ worden hiermee slechts de
bronnen bij personen en relaties in het gegevensvenster op datumvolgorde gezet.



Indien in het linker en rechter gegevensvenster personen staan die familie van elkaar zijn wordt dit
in de kop van het venster aangegeven (tot maximaal achterkleinkind en achterneef/nicht).

4. Dossier


Bij Dossierhandelingen is de optie ‘maak begeleidende tekst bij foto’ toegevoegd. Hierbij wordt de
naam en het geboorte- en overlijdensjaar van de persoon waarbij de foto hoort bij de foto geplaatst.
Hiertoe eerst de betreffende foto selecteren in het dossieroverzicht.



Bij Dossierhandelingen de optie ‘Groepsfoto naar HTM zonder frames’ toegevoegd. Hiermee kan een
groepsfoto naar HTML worden gemaakt als losstaande pagina.

5. Bronnen


Bij de bronnen kan de weergave in de RTF-uitvoer uitgebreid worden met:
o de hoofdscan in het dossier van de bron.
o alle scans in het dossier van de bron.
o de transcriptie van de bron.



In het bronbewerkingsvenster is de optie ‘Aanvullen’ toegevoegd waarmee de tekst in de velden
automatisch wordt aangevuld met eerder tekst.



In het bronbewerkinsvenster zijn de velden ‘Aangetroffen’ en ‘Sorteerdatum’ toegevoegd.

6. Geneagram


Bij ‘Instellingen-figuur’ de optie ‘pasfoto bovenaan’ toegevoegd waarmee de pasfoto boven de naam
en gegevens komt te staan.

7. Uitvoer


GensDataPro opent de uitvoer in uw tekstverwerker direct in afdrukweergave en verdeelt de uitvoer
in drie secties: hoofdtekst, bronnen en index. plaatst sectiebreaks tussen tekst, index en bronnen.
Per sectie kunnen kop- en voettekst worden gedefinieerd.



Een nieuwe uitvoer-optie ‘Kalender’ is toegevoegd waarmee een verjaardagskalender kan worden
gemaakt van personen in een selectie. Naast het standaard in GensDataPro aanwezige sjabloon is
een apart sjablonen beschikbaar (kalender_A5.rtf). Hiermee kan men ook zelf de layout van de
kalender aanpassen.
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De RTF-uitvoer met bijgeschaalde foto’s naar map is sterk verbeterd: alle foto’s worden tijdens het
maken van de uitvoer al op de juiste grootte geschaald. Hierdoor duurt deze optie wat langer, maar
garandeert een goede uitvoer voor bv. PDF.



Bij ‘Instellingen’ een nieuw tabblad ‘RTF uitvoer’ met instellingen voor het maken van een RTFuitvoer die zonder extra instellingen in uw tekstverwerker geprint kan worden of gebruikt kan
worden voor het maken van een boek:
o kop- en voetteksten (ook vet of schuin) per sectie waarbij keuze voor gespiegelde of nietgespiegelde pagina’s. De optie hiervoor bij ‘Instellingen-mappen’ is komen te vervallen.
o papierformaat en marges.
o marges.
o sortering van de bronnenlijst:




"as-is"; er wordt niet gesorteerd.
"chronologisch" ; gesorteerd op datum. Dit werkt met name goed wanneer bronnen
een datum hebben.
"op volgorde van voorkomen in de tekst".

o voor de bronweergave kan gekozen worden uit:



alleen de brongegevens.
zoals aangegeven bij de bron (zie ook Hoofdstuk 5: Bronnen). Voor deze mogelijkheid
dient bij ‘Instellingen-Rapportage’ een vinkje te staan bij ‘Opmerkingsfoto’s in
uitvoer’.

o Het afschermen is nu helemaal dubbel uitgevoerd: voor HTM en RTF uitvoer. Hierbij kan
gekozen worden uit drie mogelijkheden:




volledig afschermen .
het tonen van alleen de gegevens.
het tonen van de gegevens en het vervolg.

o het vermelden van adressen in de index.
o opmerkingsfoto’s staan gecentreerd met de bijbehorende tekst midden onder de foto met
het vinkje ‘begeleidende tekst gecentreerd onder foto’.
o bij korte voornamen in de index toevoegen van extra opvulpuntjes. Bij MSWord-versies voor
Word-2007 blijkt bij het vernieuwen van de index een aantal opvulpuntjes te verdwijnen.
o de gekozen instellingen kunnen worden opgeslagen en weer worden opgeroepen.


Bij ‘Instellingen-rapportage’ is aangepast of toegevoegd:
o Naam van optie in ‘Met bladsindexverwijzing en foto na naam’ bij ‘ouders waar van belang’
is gewijzigd in ‘Ouders in index en met blznr indien v.t.’ (v.t.=van toepassing).
o Optie ‘Neef/nicht vermelding’ is toegevoegd. Hiermee wordt in de uitvoer de familierelatie
tussen twee partners vermeld (tot maximaal achterkleinkind en achterneef/nicht).
o Optie ‘Getuigen met neef/nichtvermelding’ is toegevoegd. Hiermee wordt bij de getuigen de
familierelatie vermeld (tot maximaal achterkleinkind en achterneef/nicht).
o Met de optie ‘meld aantal kinderen per relaties’ wordt nu het geslacht van het kind vermeld
indien er slechts 1 kind in de relatie is. Voorbeeld : “Uit deze relatie een zoon”.
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o De overbodige optie ‘alle aangetrouwden in genealogie’ is niet meer aanwezig.
o Optie ‘Namen Adelmode’ is toegevoegd. Hiermee worden de namen inclusief titels en vooren achternaamopmerkingen bij hoofdpersonen uitgevoerd zoals bij ‘Voornaam’ en
‘Familienaam’ is ingesteld.
o Bij “Index” is de optie ‘Patroniem indien geen achternaam’ toegevoegd. Hiermee wordt bij
afwezigheid van een achternaam in de index het patroniem gebruikt.
o Bij “Index” is de optie ‘Ook naamvarianten’ niet meer aanwezig. Als gekozen wordt voor
naamvarianten in de uitvoer met het vinkje ‘Naamvarianten’ dan komen deze ook in de
index evenals de roepnamen.
o Naam van de optie ‘Adelmode’ bij “Index” is gewijzigd in ‘Index Adelmode’.


Indien bij afschermen voor ‘volledig afschermen’ wordt gekozen dan komt bij het maken van een
uitvoer van een afgeschermde ‘startpersoon’ de melding dat er geen uitvoer gemaakt wordt.



Er zijn twee nieuwe kwartierbladsjablonen waarbij nu ook de plaatsnamen worden vermeld:
o kwartierbladsjabloon ‘kwartierblad-compleet.rtf’.
o kwartierbladsjabloon ‘kwartierblad-NGV.rtf ‘. Dit kwartierblad is gebaseerd op het
kwartierblad dat via de website van de NGV beschikbaar is.



Er is een grafisch kwartierbladsjabloon ‘kwartierblad grafisch.rtf’ toegevoegd met een kwartierstaat
in de vorm van een tweestammige boom.



Er komt nu een melding dat een kwartierstaat of parenteel/genealogie niet getekend kan worden
van iemand zonder ouders respectievelijk zonder kinderen.



Een ingevoerde relatie van een ongehuwde vrouw/man met een onbekende man/vrouw
(persoonsnummer 0) met één of meer kinderen wordt niet meer meegeteld in de relatienummering
in de uitvoer.



Activiteitsopmerkingen komen nu standaard bij de activiteit in de uitvoer als het aantal karakters
kleiner is dan 100 en er geen harde enter is.



De vermelding ‘per tak’ en ‘per generatie’ is komen te vervallen in de uitvoer van een parenteel en
genealogie.



Alternatieve namen worden bij een tweede voorkomen van dezelfde persoon niet meer vermeld.



De uitvoertaaltabel bij ‘Instellingen-Uitvoertaal’ is uitgebreid met ondermeer alle familierelaties
zoals vermeld bij de relaties en getuigen.



Het is nu mogelijk om bookmarks te gebruiken voor eigen bladzijdeverwijzingen naar andere teksten
in de uitvoer. Deze bookmarks kunnen ook in begeleidende teksten van foto's worden geplaatst.

8. Import en export


Bij ‘Bestand-Importcorrecties’ de optie ‘Splits bronkoppelingen met tekst af (Brothers K)’. Bij
gedcom-import vanuit Brothers Keeper komt de brontekst (soms) in de bronkoppeling in plaats van
in een bron vanwege een niet optimale gedcom van Brothers Keeper. Nu wordt deze tekst in een
nieuw aan te maken bron gezet.
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De Aldfaer-gedcom invoer is sterk verbeterd.



De optie ‘Bestand-zoek en maak dossiers vanuit opmerkingen’ is hernoemd naar ‘importeer foto’s
(vanuit opmerkingen)’.



Bij de optie ‘importeer foto’s (vanuit opmerkingen)’ wordt nu eerst gevraagd waar de foto's staan.
Standaard wordt dan naar de map verwezen zoals deze in de opmerkingen staat aangegeven.



Bij het inlezen van en GedCom bestand kan nu ook gekozen worden voor een UTF-8 karakterset
(Unicode).

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