Family Tree Maker* - Familievisning - hurtigt overblik
Indeks over
personer - viser
alle personer, du
har indtastet.

Gå frem eller tilbage mellem de personer
eller skærmbilleder,
du har været på

Udskriv - en familieside med detaljer om
forældre og børn

Familievisning - brug denne
knap for at returnere til familievisning fra et hvilket som
helst sted i programmet.

Bogmærker - Brug denne til at
markere personer i dit træ, så
du kan gå til personer i dit træ,
du ofte benytter.

Historie - Viser en
liste med de 30 personer, du sidst tilføjede
eller ændrede.

Bogfunktion - her kan du lave en
slægtsbog, med indholdsfortegnelse og Indeks over personer i
bogen. Se separat vejledning for
yderligere information.

Ændre - til en ny
familievisning, hvor
ægtemanden eller
hustruen bliver barn i
deres forældres familie.

Tidslinie - over
personer, der er
valgt inkl. historiske begivenheder,
såsom bl.a. Danske Konger.

Stamtavlevisning ændrer skærmen til
at vise den valgte
persons direkte forfædre.

Kilde - klik på
ikonet for at tilføje en kilde eller en
hovedkilde
Rapporter - viser
alle de rapporter
eller tekstudskrifter, der er tilgængelige til udskrift.
Se separat vejledning for yderligere information.

Træudskrifter - Klik
på denne knap for
vælge de forskellige
træudskrifter omkring forfædre, efterkommere, timeglas
og alle-i-et træ. Se
separat vejledning
for yderligere information

Sorter børn - i
rækkefølge efter
født dato. Børn
uden dato vil stå
øverst. Op & ned
pilene tillader dig
at flytte dem manuelt

Rediger - Klik for at
komme til Rediger
person med de 5
faneblade, Generelt,
Fakta, Noter, Medicinsk & Adresse.

Ændre - til en ny familievisning, hvor denne person bliver
ægtemand eller hustru afhængigt af køn.

Scrapbog - Klik her for at
tilføje billeder/objekter for
personen ovenover. Antallet
ses til venstre for.

Ægtefælle(r) - klik her for
at tilføje/vælge yderligere
ægtefælle(r). Tal ved siden
af angiver antallet.
*

Ægteskabskilde, -detaljer, -scrapbog - knapperne gør dig i stand til at gemme/ændre information om det specifikke parforhold i modsætning til en person.
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