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Overzicht besproken instructies in deze korte handleiding voor www.amelanders.com
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1. Als u op deze functie (zie 1) klikt, kunt u een nieuwe persoon toevoegen aan de database. Als u het pijltje (alias aanwijzer) boven deze knop houdt,

verschijnt het menuutje:
Als u op de bovenste functie ‘Voeg nieuwe naam toe’ klikt, kunt u een nieuwe persoon aan de database toevoegen. Vervolgens ziet u dit venster
verschijnen:
In principe spreekt dit venster voor zich. Vul alle velden correct en volledig in. Mocht de
achternaam een tussenvoegsel bevatten, zoals bij ‘Van der Laag’ dan vult u als
achternaam ‘Laag’ in en bij het tussenvoegsel ‘Van der’. Dan wordt ‘Van der Laag’
correct weergegeven. Als u alle velden correct heeft ingevuld, klikt u op ‘Opslaan’.
Mocht u te zijndertijd nog eens de naam van de persoon willen wijzigingen dan klikt u op
het potloodje achter de naam van de persoon (zie 2). Op deze manier kunt u overal waar
een potloodje achter staat de gegevens (bijv. huwelijksdatum) aanpassen. N.B. klik na
elke wijziging op ‘Opslaan’!
Soms heeft u de verkeerde persoon toegevoegt. In dat geval kunt u met ons contact
opnemen via info@amelanderhistorie.nl Wij zullen de betreffende persoon verwijderen.
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2. Als u de naam van de nieuwe persoon heeft opgeslagen, kunt u nog de nodige gegevens toevoegen zoals de geboorte-, doop- en overlijdensdatum. Dit doet
u bij het tabblad ‘Feiten en gebeurtenissen’. U kunt daar een ‘Feit of gebeurtenis’ toevoegen (zie 3). Als voorbeeld nemen we de geboortedatum. Als u deze
feit heeft geselecteerd, klikt u op ‘Toevoegen’. Daarna verschijnt een klein venster waar u de geboortegegevens kunt toevoegen. Dit ziet er zo uit:
Belangrijk is de manier waarop de geboortedatum wordt opgeschreven. U vindt
instructies over deze schrijfwijze als u op het blauwe vraagtekentje naast
‘geboortedatum’ klikt.
Verder kunt u andere velden invullen zoals de geboorteplaats, tijd en het adres.
Vanzelfsprekend zijn deze gegevens van lang niet alle personen bekend.
Als u alle velden volledig heeft ingevuld, klikt u op ‘Opslaan’.
Op dezelfde wijze kunt u andere ‘Feit(en) en gebeurtenis(sen)’ selecteren en
toevoegen, zoals ‘Doop’ en ‘Overleden’.
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Bij het tabblad ‘Gezinnen’ (zie 4) kunt u gegevens aan de nieuwe persoon toevoegen zoals een echtgenoot/echtgenote en de ouders. Om de ouders toe te
voegen, klikt u op ‘Voeg een nieuwe vader/moeder toe’. Controleer van de tevoren eerst of de ouders al in de database staan. Dit kunt u doen door in de
database op de naam van één van de ouders te zoeken. Zo voorkomt u dat een persoon niet dubbel in de database staat.
Mochten de ouders al in de database staan dan klikt u onderaan op ‘Koppel deze persoon als kind aan een bestaand gezin’. Typ vervolgens één van de
namen in het vak ‘Gezin’. Vervolgens ziet u onder dit vak wat treffers staan. Klik op de treffer van de ouders die u zoekt.

Natuurlijk kan de echtgenoot/echtgenote als kind van een gezin ook al in de database staan. Klik in dit geval op ‘Een bestaan persoon als echtgenoot toevoegen’.
Zo voorkomt u dat er dubbele personen in de database staan.
Als u de ouders en de echtgenoot van een persoon toegevoegd heeft, kunt u de kinderen van het echtpaar toevoegen via ‘Voeg een nieuwe zoon of dochter toe’
(klik op één van de tekens van het geslacht van het kind). Vul alle velden volledig in (Voornamen, geboorte- en overlijdensdatum) en klik op ‘Opslaan’.
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Op elke pagina ziet u rechtsboven een zoekbalk staan (zie 5 op pagina 1). Deze zoekbalk kunt u gebruiken als u naar personen zoekt. Als u een naam intypt en op
enter klikt, wordt op die naam in de database gezocht. Vervolgens worden de zoekresultaten getoond. Zoekend op de naam ‘De Boer’ geeft dat dit resultaat:

Alle personen waarbij ‘De Boer’ staat, worden vervolgens getoond. U ziet de aanwezige geboorte- en overlijdensdata staan, het aantal kinderen, leeftijd, enz.
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Vanzelfsprekend is de database nooit af of compleet! We zijn van de input van de bezoekers en gebruikers afhankelijk. Zo kunnen in de database verkeerde data
vermeld worden. Mocht u dit ontdekken dan kunt u eenvoudig deze fouten aan ons doorgeven. Op iedere pagina ziet u helemaal onderaan ‘ Neem voor technische
ondersteuning of genealogische vragen, contact op met Amelander Historie’ (zie 6 op blz. 1) staan. Als u op ‘Amelander historie’ (is licht blauw) klikt, verschijnt
er een klein venstertje die er zo uitziet:
Als u een vraag, suggestie of opmerking heeft, kunt u die zo snel en
eenvoudig naar ons sturen. Ons uitgangspunt is om op ieder bericht
binnen 72 uur te reageren.
Twijfel nooit om met ons contact op te nemen want alleen met uw
hulp kunnen wij de database met Amelanders up-to-date houden!
Tot slot vindt u het misschien ook leuk om te weten hoe vaak
bezoekers een bepaalde pagina hebben bekeken. Onder iedere pagina
staat een bezoekersteller (zie 7 op blz. 1) die het aantal bezoekers
weergeeft.

Mocht u na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben dan kunt u die mailen naar info@amelanderhistorie.nl

©2016 Amelander historie – Versie 1

