For at logge på, skriver du det brugernavn
(Bruger nummer) og det kodeord, der fremgår
af det brev, du har modtaget fra os ind i
boksen, og klikker 'Login'
Hvis du ikke har modtaget et brev fra os, skal
du sende en mail med dit navn, adresse, og
fødselsdato til [ ]

Så åbner siden med dine personlige informationer

Hvis du vil rette i dine personlige informationer, klik 'Rediger'

•
•

•
Ret din fødselsdato, hvis
den er forkert

•
Her skriver du den beskrivelse af dig
selv, der skal stå i Slægtsbogen

•
•

Skriv din adresse og e-mail.
E-mailadressen kommer ikke med i
Slægtsbogen, men er til intern brug.

•
•
•
•

Hvis du ikke ønsker at blive medtaget i bogen, kan du
klikke på 'Nej'. I så fald vil der i Slægtsbogen blot stå
dit slægtsnummer og at du ikke ønsker omtale.
Det vil vi være kede af, da vi gerne vil have bogen så
komplet som mulig.
Du kan i stedet vælge at slette alt andet end dit navn.
Hvis vi ikke har din fødselsdato, kan vi ikke kontakte
dig igen.

Klik på 'Gem' når du er
færdig. Så kommer
den endelige side til at
se sådan ud.

Dit navn skal være dit
nuværende navn.
Vil du gerne have dit
fødenavn med, skal du
klikke her.

Du kan uploade et billede af
dig selv.
Klik på knappen 'Upload'
vælg et billede fra din
computer, og klik på 'Åbn'.
Billedet skal være i jpgformat, kun vise dig selv, og
ikke være for mørkt.
Pas- eller skolefoto-type
billeder foretrækkes.

Under menu-punktet
'Ægtefælle' kan du tilføje
oplysninger om din(e)
nuværende eller
forhenværende ægtefælle(r)

Er du gift nu, kan du tilføje din ægtefælle her.

Har du tidligere været gift, kan du tilføje tidligere ægtefælle(r) her

Du tilføjer informationer om din ægtefælle ligesom om dig selv.

Det er vigtigt at vælge
køn, da du ellers ikke
kan gemme.

Er din ægtefælle afgået ved døden, klik da på
'Afgået ved døden' og du kan udfylde
dødsdato og sted.

Er I blevet skilt, klik da på 'Er blevet skilt' og
du kan indsætte årstallet.

Er I flyttet fra hinanden, kan du krydse af i 'Ja' her.
Klik på 'Gem',
når du er færdig.

Har du haft flere ægtefæller, kan du kun tilføje nye ved at bruge knappen under 'Tidligere ægtefæller'.
Du kan dog flytte din nuværende ægtefælle til toppen af siden ved at klikke med musen, og trække din
nuværende ægtefælle op til den øvre del af siden. Så bytter de automatisk plads.

Du tilføjer samlevere på
samme måde som du tilføjer
ægtefæller.

Eneste forskel er, at der (naturligvis) ikke
er nogen dato for, hvornår I blev gift.

En (evt. tidligere) samlever, der er
forælder til dine børn skal tilføjes, for at
denne kan stå som forælder til børnene i
Slægtsbogen.

Hvis du har børn, der
ikke er registreret,
skal du klikke her for
at tilføje dem.

•
•

Hvis du ikke har
nogen børn, skal du
sætte kryds her.

En boks popper op, og angiver, hvilket
nummer barn, det er, du vil tilføje.
Har vi glemt nogen af dine børn midt i
rækkefølgen, kan du indsætte det
korrekte tal.

Det er vigtigt at vælge
køn, da du ellers ikke
kan gemme.

•
•

Dine børns slægtsnumre
dannes automatisk..

•
•

Klik på 'Gem' når
du er færdig

Du står altid selv som forælder til dit
barn.
Din ægtefælle eller partner skal
vælges i menuen her.
Har du haft flere ægtefæller eller
samlevere, vil de stå på listen.
Står de der ikke, skal du tilføje dem
under ægtefælle eller samlever.

Når du er færdig med at lægge data
ind, kan du se, hvordan teksten om
dig samlet vil blive præsenteret i
bogen, ved at klikke her.

