Brugervejledning til
Foreningen Pierre la Cours Slægts
Slægtsdatabase

1

Databasen ligger under menu-knappen
Slægtsdatabase. Du bliver re-directet til et site
der hedder pierrelacourdata.dk
Du bliver muligvis bedt om at hente Adobe Flash
Player. Klik Get Flash og derefter Tillad

Så får du adgangsskærmen, hvor du skriver
brugernummeret og koden fra dit brev

Du kan nu se de informationer vi har om dig, samt
– ved at benytte menuen til højre – din ægtefælle
eller samlever og dine børn.
For at rette i oplysningerne skal du klikke på
Rediger
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Du kan nu redigere i dine oplysninger
Det er vigtigt at dit navn og din
fødselsdato er angivet korrekt.
Hvis du havde et andet navn før du blev
gift, kan du klikke på Fødenavn og
skrive dit oprindelige navn dér
Hvis du ikke ønsker at blive optaget i
Slægtsbogen, kan du markere ud for
Nej ved Ønsker at blive optaget i
bogen. Du vil så stå som anonym og vi
vil ikke kontakte dig fremover. Vi håber
dog at så mange som muligt vil stå i
bogen, om ikke andet så med navn og
fødselsdato.

Hvis du vil tilføje en ægtefælle kan du
klikke på menu-knappen Ægtefælle
Hvis du vil tilføje din nuværende
ægtefælle skal du klikke på Tilføj øverst
Hvis du vil tilføje en tidligere ægtefælle
skal du klikke på Tilføj nederst
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Du kan nu tilføje oplysninger og evt billed
for din ægtefælle
Hvis din ægtefælle er afgået ved døden
kan du klikke på knappen Afgået ved
døden og angive dato
Hvis I er blevet skilt kan du klikke på
knappen Er blevet skilt og angive dato
Hvis I er flyttet fra hinanden kan du
markere i Ja under Vi er flyttet fra
hinanden

Hvis du allerede har en ægtefælle
stående i databasen, men I er blevet skilt
eller din ægtefælle er afgået ved døden
og du er blevet gift igen, kan du trække
den første ægtefælle ned under tidligere
ægtefæller og tilføje en ny øverst
Siden vedrørende Samlever fungerer på
samme måde.
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For at tilføje børn, skal du klikke på knappen Børn
Børn skal tilføjes i den rækkefølge, de blev født.
Klik på OK, og barnet tildeles et slægtsnummer.
Det er vigtigt at markere, om barnet er en dreng
(mand) eller pige (kvinde). Barnet kan først
gemmes derefter.

Du vil altid automatisk stå som den ene forælder
til dit barn. Du kan vælge det andet i menuen,
som vil indeholde de ægtefæller eller samlevere
du har registreret.
Hvis du hverken har været gift eller boet sammen
med dit barns anden forældre, kan database
desværre ikke registrere dette. Du kan så skrive
den anden forælders navn i tekstfeltet.
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Hvis du kommer til at oprette et barn
for meget, kan du annullere ved at
klikke Anuller.
Hvis du allerede har gemt barnet,
kan det slettes ved at klikke på Slet

Hvis du ikke har nogen børn kan du klikke i boksen
Har ingen børn. Hvis du ikke gør dette, vil der stå
“Ingen børn oplyst” i bogen.
Når du er færdig kan du klikke på Opsætning i bog.
Du vil herefter få vist, hvordan teksten vil fremgå. Du
kan altid gå tilbage og rette i teksten
Sætningen med fødselsdato og sted bliver automatisk
genereret, og der står per automatik ”i”. Har du angivet
et fødested der kræver ”på” – f.eks. Frederiksberg,
Læsø eller Rigshospitalet – kan du skrive det i boksen
med fødested, så kommer det til at stå korrekt.
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Held og lykke – og Tak ☺

