Nyhedsbrev nr. 1

Januar 2017

Allerførst vil jeg ønske alle et rigtigt godt nytår 2017. Jeg håber, at I alle får et godt år med gode fremskridt i jeres
slægtsforskning og stor glæde af Legacy som jeres foretrukne slægtsregistreringsprogram.
Der er gode nyheder på vej, når Legacy 9 på et eller andet tidspunkt i løbet af året holder sit indtog. Hvornår det
bliver, ved kun udviklerne i USA, så vi må væbne os med tålmodighed, men programmet testes og oversættes
intensivt over hele verden i øjeblikket, så det kan præsentere sig bedst muligt for alle jer, der sidder og venter.
Hvad der kommer af nyheder i Legacy 9, kan vi desværre endnu ikke løfte sløret for, men en enkelt lille, meget
efterspurgt, funktion kan jeg da afsløre, nemlig muligheden for at registrere parforhold/ægteskab for to personer af
samme køn. Resten af nyhederne må vente…

Tilbud
Til de af jer, der endnu ikke har opdateret til Legacy 8 Deluxe, kan jeg fortælle, at I – hvis I køber Legacy 8 Deluxe nu
– opgraderes til Legacy 9 Deluxe uden beregning.
Så køb Legacy 8 Deluxe nu https://www.legacyfamilytree.net/secure/LegacyDansk.htm

Vigtigheden af at lave en sikkerhedskopi/backup af jeres data og billeder
Jeg får jævnligt henvendelser fra fortvivlede brugere af Legacy, der ikke kan finde deres filer, når de har haft nedbrud
på deres PC og har måttet købe en ny PC eller har måttet reboote den gamle. Problemet er desværre oftest, at de
IKKE har lavet en sikkerhedskopi/backup, eller at den sikkerhedskopi de har lavet, blev gemt på C-drevet lokalt på
deres PC. Det er ikke godt, for så er sikkerhedskopien også forsvundet ved nedbrud og/eller reboot.
HUSK at lave jeres sikkerhedskopi/backup, når Legacy beder om det, når I lukker programmet ned. Legacy beder jer
kun om at lave en sikkerhedskopi, hvis I har lavet ændringer i programmet.
Hvis I ikke får en påmindelse om backup, når I lukker programmet, så skal I sætte denne påmindelse sådan:
Klik på fanen Valg i hovedværktøjslinjen. Klik så på ikonet Tilpas. Nu åbnes Legacys muligheder for at tilpasse
programmets indstillinger til dine egne personlige ønsker!
Klik på afsnit 12. Andre indstillinger > 12.5 Meddelelsesfelter (Global) > klik på knappen Aktiver valgfrie…
Under fanen Påmindelser/forespørgsler sætter du nu flueben ved de påmindelser, du ønsker og klik på knappen
Gem nederst.
Det kan i øvrigt anbefales at gennemgå samtlige 12 afsnit og tjekke de mange muligheder for at tilpasse programmet
til jeres egne ønsker. Hvis man senere fortryder de ændringer, man har foretaget, kan man altid klikke på knappen
Valg for standardindstillinger og vælge Sæt til Legacy-standard. Så sættes alle personlige indstillinger tilbage til de
oprindelige.
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Når du opretter en ny fil i Legacy
Når du opretter en ny fil i Legacy bliver du bedt om at give din fil et navn. Den navngivne fil bliver så gemt i Legacys
standardmappe C:\...\Dokumenter\Legacy Family Tree\Data, medmindre du aktivt vælger en anden placering.
Mange vælger at flytte filen til en mappe, der automatisk sikkerhedskopieres i ’Skyen’, dvs. Dropbox, OneDrive
el.lign., og tror dermed, at den ’hellige grav er velforvaret’, MEN det er den ikke uden videre.
Læs her http://legacydansk.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=3588
Mange vil sige: ”Jeg har da brugt Dropbox længe, og jeg er ikke løbet ind i problemet med korrupte filer". Måske og
måske ikke – men tag lige et tjek via din stifinder-funktion på PC’en. For hvis ikke du har gjort det, vil du ikke vide,
om du arbejder i en slægtsfil, der ikke er blevet gemt korrekt. Hvis der i din mappe med Legacy-data ligger en fil med
teksten (Conflicting Copy eller lign.), så kan du have et problem.
Vi anbefaler, at man gemmer sin slægtsfil i Legacys standardmappe på PC’en, og så i stedet gemmer
sikkerhedskopierne i f.eks. Dropbox eller OneDrive. Dermed er man godt sikret, så man kan genfinde sine data, hvis
uheldet skulle være ude. Sikkerhedskopierne er jo blot forsikringer, som man aldrig håber at få brug for, men de er jo
nyttige at have.

’Gem fil som’ eller ’Luk’
Når man har oprettet en ny fil i Legacy og givet den navn, så sker der efterfølgende det, at Legacy automatisk og altid
gemmer alle de data, du tilføjer og/eller ændrer, når du klikker på knappen Gem i de forskellige vinduer i Legacy. Og
Legacy vil åbne din fil automatisk næste gang, du vil arbejde med din slægt – eller kan indstilles til det, så du ikke skal
sidde og lede efter filen hver gang, du åbner programmet, se Valg > Tilpas.
Det betyder, at når du lukker Legacy efter at have arbejdet med programmet, skal du ikke gøre andet end at klikke
på ikonet LUK eller X i hjørnet allerøverst oppe til højre på skærmen. Så er dine data gemt, og du skal IKKE bruge
funktionen Gem fil som…
Der er ganske vist en kommando/et ikon, der hedder Gem fil som… Den funktion gør ikke andet end at gemme en
nøjagtig kopi af din slægtsfil. Der kan være gode grunde til at bruge den funktion og gemme sin slægtsfil under et
andet navn, MEN som almindelig bruger har man ikke behov for at bruge den funktion.
Hvorfor nu ikke det? Kundeservice i USA får ofte mails fra brugere, der har brugt (gendannet) deres
sikkerhedskopier/backup hver eneste gang, de har åbnet Legacy, og der er brugere, der bruger Gem fil som… i stedet
for at lave en sikkerhedskopi. De ender som regel op med rigtig mange Legacy slægtsfiler på deres PC, og hvis de
kommer til at åbne den forkerte (det sker ofte), så går de i panik, fordi de tror, at de informationer de tilføjede sidst,
er forsvundet. Det er de ikke, de ligger bare spredt i flere filer!
Har du måske lavet noget, der ligner? Så tjek din PC, og du vil finde filnavne med numre tilføjet i parentes eller ordet
(kopi/copy) i parentes. Prøv at søge på hele din harddisk efter .fdb filer (kommandoen i Windows er *.fdb), og du
risikerer at blive overrasket over, hvor mange filer du finder.
De fleste brugere bør kun have 2 .fdb-filer på deres PC, nemlig deres egen slægtsfil samt Sample.fdb
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Sikkerhedskopi/backup
Når du har fortalt Legacy, at du ønsker at lukke programmet, vises vinduet, hvor du kan sætte sikkerhedskopieringen
i gang.
Når du har klikket på knappen Backup, så åbnes dette vindue

Tjek straks, om Legacy er indstillet til at gemme din sikkerhedskopi, hvor du gerne vil have den gemt. I det her viste
tilfælde bliver sikkerhedskopien gemt i OneDrive. Se i linjen Nuværende
Hvis ikke det er det rigtige sted, så skal du klikke på knappen Vælg navn og placering af databackup (1).
Der vælges så, hvor din sikkerhedskopi skal gemmes. Det kan være OneDrive, Dropbox, en USB-stick eller en ekstern
harddisk. Det må blot ikke være lokalt på din PC!
Når du har valgt placering, spørger Legacy, om du vil have din multimediebackup gemt samme sted. Svar Ja eller Nej
alt efter ønske. Det nemmeste er vel, at begge sikkerhedskopier ligger i samme mappe.
Klik på knappen Valg (2), hvis du ønsker at tilføje dato og/eller klokkeslæt til sikkerhedskopiens filnavn.
Når disse valg er foretaget, kan du klikke på knappen Backup.
Vær opmærksom på, at hvis du tilføjer dato og/eller klokkeslæt til backup’ens navn, så skal du huske at rydde ud i de
ældste sikkerhedskopier, da du ellers hurtigt får samlet så mange, at de kommer til at optage meget plads.
OBS! Du behøver ikke lave sikkerhedskopi af multimediefilen hver gang. Gør det kun, når der er tilføjet nye billeder
og/eller dokumenter, da backup af multimediefilerne kan tage temmelig lang tid, hvis man har mange billeder
tilknyttet personerne i slægtsfilen.
Fortsat god arbejdslyst med Legacy og husk, at du altid kan få svar på dine evt. spørgsmål om programmets
funktioner i forum http://legacydansk.com/
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