Nieuw in GensDataPro 2.9
In dit document vindt u een overzicht van alle aanpassingen in GensDataPro 2.9 na de laatste serviceupgrade GensDataPro 2.8.5 .
Meer details over alle aanpassingen in Versie 2.9 vindt u in de helpfuncties van GensDataPro.
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1. Algemene aanpassingen


Bij menu-item ‘Help’ is de optie ‘Website GensDataPro' toegevoegd waarmee u rechtsreeks
naar de GensDataPro website kunt gaan.



Bij menu-item ‘Help’ is de optie ‘Hulp op afstand’ toegevoegd waarmee u rechtstreeks naar
de ‘Hulp op afstand’ pagina op de GensDataPro website gaat.
Hier staan links naar de ‘meekijk’ programma’s van MikoGo en TeamViewer. Deze optie
wordt gebruikt op verzoek van een helpdeskmedewerker als deze op het bureaublad van uw
computer mee gaat kijken .



Als u in ‘Windows Verkenner’ of ’Deze Computer’ in de installatiemap van GensDataPro met
de muis op gensdatapro.exe gaat staan worden nu nadere gegevens van het bestand
getoond waaronder de bestandsversie.

2. Invoer en bewerken van gegevens


In het zoekscherm kan nu ook gezocht worden op alternatieve voor- en achternamen



In het selectiescherm kunnen nu ook personen geselecteerd worden via alternatieve voor- en
familienamen.



In het selectiescherm kunnen nu ook personen geselecteerd worden op naam van de
partner.
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3. Dossier


In het Dossierscherm is in het menu 'Opties' (scherm dat u krijgt bij dubbelklikken op een
foto in het dossieroverzicht van een persoon) de optie 'Schaal afbeelding op' toegevoegd.
Met deze optie wordt de foto precies twee keer zo groot. Hierdoor worden de labels en
nummers scherper weergegeven.



Bij menu-optie Dossierhandelingen’ is de optie ‘Verplaats inhoud en verwijder een dossier
submap ‘toegevoegd.
Hiermee kunt u in één keer de inhoud van een dossier-submap (incl. hierin aanwezige
submappen) in uw dossier verplaatsen naar een bestaande of nieuw aan te maken dossiersubmap.
De dossiers worden hierbij aangepast, zowel persoonsdossiers als de dossiers van adressen,
bronnen e.d..

4. Uitvoer



Het is nu mogelijk om in de uitvoer te vermelden ‘Uit dit huwelijk geen kinderen bekend’
door in het relatiebewerkvenster bij ‘Aantal kinderen’ -2 in te vullen.
Bij de uitvoer van de adressenlijst worden nu ook de adressen vermeld die niet aan een
object zijn gekoppeld.

5. Import en export


Bij het maken van een GEDCOM wordt nu ook de figuurtekst (als _REF op level 1) in het
GEDCOM-bestand opgenomen.



Bij het inlezen van een GEDCOM-bestand van Myheritage wordt nu rekening gehouden met
een soms aanwezig ongebruikelijk ‘einde regel’, waardoor het inlezen haperde.

6. Opgeloste onvolkomenheden
Op aangeven van gebruikers zijn in deze versie tevens een aantal onvolkomenheden hersteld
waaronder:


Ook personen jonger dan 1 jaar vanaf huidige datum worden nu in de kalender opgenomen.



De met deze versie GensDataPro gemaakte website wordt nu ook probleemloos geopend
met Google Chrome.



De adressenlijst wordt nu correct uitgevoerd bij het ontbreken van adresgegevens bij het
adres. Deze ‘lege’ adressen zijn vaak afkomstig van een geïmporteerd GEDCOM-bestand.
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In het cirkeldiagram stond bij personen vanaf generatie 6 of 7 een punt als er geen datum
bekend was. Dit is hersteld.



Bij gezinsfoto’s werd bij een ongehuwd kind met het vinkje ‘Krijgt parenteelnummer ‘ niet
altijd de pasfoto weergegeven. Dit is hersteld.



In de uitvoer van het sjabloon gezinsblad verscheen bij de algemene opmerkingen met
meerdere regels ‘ \par’ bij aanwezigheid van een harde return in de opmerking. Dit is
hersteld.



In de persoonspagina’s van de webuitvoer werd bij een tweede huwelijk van de partner de
naam van zijn/haar ouders onterecht ook vermeld bij ‘geboren’. Dit is hersteld.

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