Voorbeeld: Aldfaer
Aldfaer is een gratis, krachtig, gebruikersvriendelijk en zeer uitgebreid Nederlandstalig Windowsprogramma voor het vastleggen van alle stamboomgegevens.
Op één overzichtelijk scherm staan de belangrijkste gegevens van de persoon, inclusief de ouders,
huwelijken, kinderen, broers en zusters, notities, leeftijd bij belangrijke familiegebeurtenissen en
foto's.
U kunt Aldfaer, dat in Nederland in gebruik bij ongeveer de helft van de genealogen, gratis en zonder
registratie downloaden van de website www.aldfaer.net

Aldfaer werkt (alleen) onder alle Windows-versies (inclusief Windows 10). Het stelt geen bijzondere
eisen aan de computer.
Wel is het van belang dat u het programma niet installeert in de map Program Files.
Aldfaer draait niet binnen het besturingssysteem IOS van een Apple-computer of -iPad. Maar wel
binnen een simulatie van Windows op dat apparaat. Voor meer informatie hierover zie Aldfaer op de
Mac
U kunt Aldfaer (gratis) downloaden via www.aldfaer.net
Kies Download huidige versie, en kies daarna Uitvoeren.
Na het downloaden van het installatie-bestand zal het programma zich zelf installeren. Accepteer
eventuele updates. Heeft u al een eerdere versie van Aldfaer staan, dan kunt u de nieuwe versie
gewoon over de oude versie heen installeren, mits die versie 3 of hoger is.
Bij de installatie wordt er voor de gegevensbestanden een map Aldfaer aangemaakt in de map
Documenten.
Deze map Aldfaer omvat de submappen:
- GEDCOM, bestemd voor de uitwisseling van gegevens met anderen,
- Invoegtoepassingen, specifieke toepasssingen, nu nog niet van belang,
- Materiaal, plaats om foto's en andere bestanden te plaatsen,
- Rapportuitvoer, plaats waar uw rapporten komen te staan,
- Stambomen, plaats voor uw stamboom of stambomen,
- Veiligheidskopieën.
Na installatie zal Aldfaer openen met een blank hoofdscherm.
We moeten nu eerst een stamboombestand aanmaken voor uw genealogische gegevens. Ga naar de
Menubalk en kies Bestand>Nieuw.
Verander de bestandsnaam stamboom.aldf of familie.aldf in UwFamilienaam.aldf.
Vink ook het vakje Materiaal aan. Zorg dat het bestand opgeslagen wordt in de map
Aldfaer\Stambomen.
U krijgt nu het invulscherm voor een nieuwe persoon te zien (zo niet kiest u Menu>Persoon>Nieuw).

Breng van uzelf, als eerste persoon, de gegevens in. De indeling van de velden voor de
naamgegevens is als volgt:
Naam: de familienaam (zonder tussenvoegsel). Rechts daarvan het eventuele tussenvoegsel.
Onder de familienaam komen de officiële doopnamen, daarnaast de roepnaam. Na OK hebt u uw
eerste stamboombestand klaar.
U kunt de gegevens later in dit hoofdscherm aanvullen.
U kunt het bestand sluiten met Menu>Bestand>Sluiten, maar ook met het kruisje rechtsboven. U
opent Aldfaer door te klikken op het Aldfaer-icoon op uw bureaublad (dus niet door dubbel te
klikken op een Aldfaer bestand). Nu wordt direct het stamboombestand geopend met het scherm
waarmee u Aldfaer hebt verlaten.
Wilt u meer weten over het gebruik van Aldfaer dan kunt u:
-

F1 gebruiken. Dit geeft een hulpvenster waar u mee bezig bent,
de Help lezen
kijken op www.aldfaerforum.nl bij de reeds gestelde vragen
zelf een vraag stellen op www.aldfaerforum.nl

Op de website van Johan van Hassel (http://www.genealogie.dse.nl ) vind je bovendien drie
samenvattingen:
A. Starten met Aldfaer.
Met name gericht op personen die Aldfaer willen installeren en er mee willen gaan werken. Aan het
eind van deze handleiding kunt u alle gegevens in Aldfaer inbrengen.

B.Werken met Aldfaer.
Gericht op de gebruikers die Aldfaer al geïnstalleerd hebben, maar nog zoeken naar de handigste
werkwijze.
C. Meer doen met Aldfaer.
Gericht op de meer ervaren gebruikers, die ook de andere mogelijkheden van Aldfaer willen leren
kennen.

