De tips som visas här gäller för Disgen version 2019.2.

Nyheter i Disgen 2019.2
Det viktigaste i Disgen 2019.2 är att det nu är möjligt att använda appen
Släkten (för Android), tyvärr dröjer det med iOS eftersom Apple krånglar
med oss). För övrigt är ett par brister i den nya relationsregistreringen
åtgärdade. För detaljer se ändringslistan.
Släkten är ett verktyg som presenterar släktdata, dina personer och
släktträd, från Disgen. Du kan visa men inte uppdatera släktdata i Släkten.
Du kan ta med dig din släktforskning i din smarttelefon eller surfplatta (både
Android och iOS). Släkten har tre huvudvyer: personvyn samt de grafiska
vyerna i form av träd och cirkel som kan visas enskilt eller i par.
Appen Släkten är en intressant nyhet med många möjligheter. Öppna den
genom att klicka här!
Behöver du starthjälp, klicka här!
Disgen handledning är väldigt omfattande och instruktiv. Du når den från
startmenyn eller genom att klicka här!
En komplett Släktbok. Även om Disgen är ett både omfattande och bra
program, finns det möjligheter att ge sin Släktbok en personlig look med
hjälp av HTML.
Vill man visa sina resultat av släktforskningen för personer som inte är
släktforskare, kanske antavlor och längre texter kan upplevas som svåra
att förstå. Att åskådliggöra sin släktforskning förstärkt med levnadsbeskrivningar, bilder, bouppteckningar, domstolsutslag, tidningsartiklar,
kartor mm. är mycket effektivt.
På följande sidor följer en beskrivning på hur man upprättar en Släktbok
baserad på uppgifterna i Disgen. Se ett exempel genom att klicka här!
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När man startar Släktboken, kommer man till en sida som ser ut som på
bilden ovan. Det som finns inom den röda ovalen är en sidfot.
Sidfoten innehåller 9 tangenter, som utgör hyperlänkar till olika funktioner
i programmet. Bakom tangenten ”Personinfo” samlar man alla uppgifter om
de personer i släktforskningen om vilka man vill redovisa mer uppgifter än
de traditionella.
Dessa uppgifter kan vara kompletta levnadsbeskrivningar, tidningsartiklar,
bouppteckningar, bilder mm.
Vi beskriver hur man gör genom att klicka på tangenten ”Personinfo”. Då
kommer man till en ny meny, se nästa sida.
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I denna meny kan man sedan navigera till alla olika personer som finns
redovisade och ta del av ytterligare uppgifter om dem.
Kolla gärna hur det fungerar genom att klicka här!
Det finns oändliga möjligheter att utveckla sin personliga släktbok och göra
den mer intressant för släkt och vänner. Min släktbok är endast ett exempel
på hur man kan göra.
Vill du veta mer, gå en släktforskningskurs!
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