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Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt, selvom sommeren af og til har føltes lidt langt væk her i den første
sommermåned. Heldigvis har vi så lejlighed til at slægtsforske og registrere vores aner uden dårlig samvittighed over
ikke at bevæge os ud i solen 
Dette nyhedsbrev indeholder lidt om
 Legacy 9
 Den nye funktion Legacy Hashtags
 Tilknytning af kilder
 Sikkerhedskopier og den nye LegacyCloud

Legacy 9
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået Legacy 9 – og mange har allerede downloadet den nye udgave af Legacy, som i
udseende jo ikke har forandret sig i forhold til Legacy 8, men indholdmæssigt har fået tilføjet en del nye funktioner,
som mange allerede har haft stor fornøjelse af.
Hvis du endnu ikke har givet dig i kast med Legacy 9, så læs her
http://legacydansk.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=3829 inden du går i gang.
Selv er jeg meget begejstret for den nye Hashtag-funktion, som giver brugerne yderligere muligheder for at markere
forskellige personer og grupper i slægtsfilen. F.eks. har jeg nu bl.a. lavet et hashtag, der markerer de personer i min
slægtsfil, der deltog i krigen i 1864. Et andet, der markerer, de personer (og deres efterkommere) i min slægt, der er
udvandret til USA.
Du bestemmer selv, og du navngiver selv, se nedenstående eksempel:

Fluebenene ved de tre viste hashtags er tildelt den nævnte person, altså kan man tildele en person flere Hashtags.
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Hvis ikke du allerede har et hashtag, der skal/kan bruges til en person, så oprettes blot et nyt ved at klikke på
knappen Tilføj

Hvis du vil se, hvor mange personer i din slægtsfil, der er knyttet til de forskellige hashtags, du har oprettet, klikker
du på fanen Søg i hovedværktøjslinjen. Her finder du dette ikon

Klik på det, så åbnes vinduet

Markér det hashtag, hvor du ønsker vist, hvilke personer, der har fået tildelt det specifikke hashtag, og klik så på
knappen Lav liste. Enkelt og nemt!
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Tilknytning af kilder
Der er atter behov for at uddybe brugen af kilder i Legacy, da der ligger flere ubrugelige beskrivelser på
internettet/YouTube, som ikke giver brugerne fuldt udbytte af Legacys masterlistefunktion.
Hvis man f.eks. blot bruger kildenavnet Kirkebog eller Kirkebog, fødte, så udelukker man sig selv fra at få mange
interessante oplysninger om slægtens tilknytning til et bestemt sogn ved et enkelt klik på knappen Tilknyttede, og
ikke mindst udelukker man sig selv for muligheden for at ændre en forkert indtastning hos mange personer på én
gang med en enkelt rettelse i masterlisten.
Allermest påfører man sig selv en masse arbejde ved indtastning af kilder, idet - hvis man kun angiver en kilde som
Kirkebog eller Folketælling – man jo er nødt til at indtaste hele ’smøren’ sogn, herred, amt, årstal i Henvisningen.
Hvis man følger det nedenfor beskrevne, så skal man i Henvisning kun skrive Sidenummer og evt. tilføje et link til AO,
hvor den pågældende side findes.
Jeg henviser til nyhedsbrev #3-2016 http://skramsoe.com/onewebmedia/Nyhedsbrev_3-2016.pdf

Sikkerhedskopi af din slægtsfil
I forrige nyhedsbrev skrev jeg om vigtigheden af at huske at lave sikkerhedskopi af sin slægtsfil. Med Legacy 9 er der
givet mulighed for at få gemt en kopi af din slægtsfil(er) i LegacyCloud.

Når man klikker på fanen Fil, og derefter på knappen Sikkerhedskopi vises ovenstående vindue (eller når du klikker
på knappen Sikkerhedskopi, når du lukker Legacy). Her får du to muligheder for at gemme, og du kan gerne benytte
begge. Den øverste mulighed er dit eget valg, som det ses i det viste, bruger jeg selv OneDrive, når jeg gemmer en
sikkerhedskopi OG desuden gemmer jeg også en kopi i LegacyCloud. For at kunne benytte den mulighed skal jeg
registrere en konto i LegacyCloud. Det gøres ved at klikke Administrer konto
Opret din konto og log dig derefter ind, og du er så automatisk koblet op til LegacyCloud, når du laver sikkerhedskopi
(men gem altid dit brugernavn og kodeord, da man også her af og til kan få brug for at genoprette forbindelsen).
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BEMÆRK! I LegacyCloud overskrives den forrige sikkerhedskopi, når du laver en ny. Så der ligger altid kun én
sikkerhedskopi af din slægtsfil i LegacyCloud. Har du flere slægtsfiler med forskellige navne, så laves der en kopi af
hver. LegacyCloud gemmer IKKE en kopi af dine mediefiler!
Sikkerhedskopi af dine mediefiler skal du altså lave på et eksternt drev, som angivet i første mulighed. Det er dog
ikke nødvendigt at lave sikkerhedskopi af mediefilerne hver gang du laver sikkerhedskopi af slægtsfilen, medmindre
du har tilføjet nye medier til din fil.
Du skal også være opmærksom på, at ved sikkerhedskopiering på et eksternt drev, overskrives de forrige
sikkerhedskopier ikke, så der skal man altså af og til slette gamle sikkerhedskopier, da man så ellers får fyldt sit
ekstene lager hurtigt op. Især mediefilerne kan fylde meget, da de ikke komprimeres.
Husk, at du altid kan finde svar på og evt. stille spørgsmål til Legacys funktioner på hjemmesiden
http://www.legacydansk.com/forum
Hermed vil jeg ønske alle Legacy-brugere en rigtig god, forhåbentlig varm og solrig, sommer. Næste nyhedsbrev
forventes udsendt medio august 2017.
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