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Generelt
Kontrolpanelet er opdelt i 5 hovedgrupper og nederst finder du de moduler som er installeret særskilt.
Deriblandt tillægsmoduler som du har installeret.

Hovedgrupperne er; Administration, Familietræer, Brugere, Billeder og medier og Moduler.

Vejledningen her er ikke lavet som ”Hvordan gør jeg nu”, men mere som en beskrivelse af systemet og
gennemgang af funktionerne. Overalt i systemet er der hjælpetekster så der er en ”hjælpende hånd” næsten
overalt, hvor du færdes i webtrees.

Når du starter med at bruge systemet – bruger du stort set kun første del, når du skal opgradere (se
vejledningen herom), checker logfiler eller skal tømme din ”cache”.

Bruger menuen er heller ikke det hyppigst anvendte.

Hvis der findes en ny version – vil du kunne se den her på denne side. Og når du så er klar til at ”Opgradere”
– klikker du bare på knappen og det hele kører ad sig selv. Du vil kunne se om der kommer nogle fejl –
efterhånden som opgraderingen skrider frem. Små ”grønne” ok hakker giver dig info om at alt går som det
skal. Bemærk – denne funktion eksisterer ikke i kiwiversionen.

NB!

Der er nogle punkter jeg ikke beskriver – ikke fordi jeg ikke kan, men mere grundet den manglende
nødvendighed i at kende dem. Så hvis du vil vide mere om de punkter jeg ikke har beskrevet, må du enten
læse systemets hjælpetekster eller spørge mig.
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Websideinstillinger

1. Indstillinger
2. Sender besked (besked opsætning)
3. Registrering og login
4. Sprog
5. Sporing og analyser
6. Logfiler
7. Sidens adgangsregler
8. Ryd op i datamappe
9. Serverinformation
10. ReadMe-dokumentation (Engelsk)

Indstillinger
Denne side bruges næsten kun ved ny installation.

Her kan du sætte op, hvilken mappe du eks. ønsker at have din mediemappe – standard er /data (jeg
anbefaler du bruger standard – nemmere for mig at supportere dig)
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Tillad brugere selv at vælge hjemmesidens udseende; betyder om du vil have temavælgeren vist på forsiden.
Sætter du den til NEJ, vil det være det tema du har valgt – der kun bliver vist og kan ikke ændres af
medlemmer eller besøgende. Standardtemaet sætter du så ind her!

Har du flere familietræer i samme installation – kan du vælge om du ønsker at vise en ”liste” under din
hovedmenu knap.

Som en del af indstillingerne, sætter du også webtrees’ hjemmeside-adresse.

Beskedopsætning

”Mail konfiguration”; Ønsker du at modtage beskeder fra systemet – er du også nødt til at lægge email-
indstillingerne ind. Undlader du dette – bør du fjerne alle adgange til kontakt. (du skal bruge din email-
udbyders smtp oplysninger)

Registrering og login
Her kan du beslutte om du accepterer alle ”Bruger-registreringer” uden at se dem først (frarådes). Definere
din egen velkomst-tekst på flere sprog eller kun dansk. Samt om du vil gøre brug af at vise aftalen om
acceptabel brug på siden «Ansøg om brugerkonto» (er en standard-tekst – som du ikke kan ændre på)
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Sprog

Ofte styres systemet af dine besøgendes browser opsætning. Men ønsker du evt. at definere dine egne
sprog/bruger defineret oversættelser, bør du her tage stilling til, hvilke sprog du ønsker at fremvise på din
side. Jo færre du også afkrydser her, jo kortere vil sprogmenuen på din side også være!

Sporing og analyser

Dette kræver at du opretter en googlekonto for at få nogle analytiske ”tracks” i bunden af din side!

Logfiler

Dette er en tekstbaseret oversigt, visende aktiviteten på din side.

Jeg vil anbefale dig at nulstille den med jævne mellemrum. Hyppigt besøgte sider – har ret hurtigt 500 sider
med log-poster. Men du kan se, hvilke poster, dine besøgende har søgt efter. Deres IP, dine egne aktiviteter
osv. Skulle én af dine tillægsmoduler fejle – vil du også kunne se ”error” meddelelsen her i logfilerne!
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Sidens adgansregler
Denne er sat op som standard fra udviklerens side.

Efterhånden vil listen blive lang, eftersom diverse søgebots vil ”besøge” din side.

Ryd op i datamappe
Det er her du tømmer din cache.

Hvis du f.eks. har lavet en ”brugerdefineret” sprogfil – eller oploadet en ny sprogfil, slår oversættelsen ikke
igennem, før du har tømt cache. Har du andet liggende, f.eks. kopi af din gedcom, sprogfiler, udvidet fakta
beskrivelser, vil disse også kunne ses her. Sætter du hak i dem – bliver de altså slettet, når du tømmer cache.
Så pas på med det
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Håndter Familietræer

Opsætning af dit familietræ

Generelt

Her navnegiver du dit træ. Dette navn, vil fremgå som overskrift på siderne. Så pas på med ikke at gøre det
alt for langt.
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Hvis du normalt bruger andre forkortelser eller ikke synes at ID-forkortelserne er sigende. Kan du ændre
dem her. Det er nemmere for mig at supportere, hvis det står som standard.

Længere nede, finder du kontakt information. Her kan du evt. tilføje én anden af dine brugere som
kontaktperson vedr. slægtsspørgsmål.

Er også her du kan anføre META oplysningerne som er til for søgemaskinerne. Hvis du feks. har et
slægtsnavn, vil søgemaskinerne fange dit slægtsnavn fremfor webtrees.

Under brugerindstillinger skal du tage stilling til om der skal være mulighed for at ændre tema på din side.
Ved SKJUL kan brugere hellere ikke ændre farve i color temaet.

Standard tema vælger du så også her. Når besøgende kommer til din side, vil det være det standardtema du
har valgt, dine besøgende vil se.
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Billeder og medier

Her definerer du hvor dine mediefiler skal ligge. Hvis dit tidligere program har lavet en hel sti til dine medier,
skal du tvinge webtrees til at slette første del (feks. C://programmer). Check evt. din gedcom, inden du
begynder at rette på stien her.

Du har mulighed for at lægge et vandmærke på dine billeder. Det hindrer mange i at kopiere i et rask væk.
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Udseende

På forsiden har man feks. en blok med statistik og/eller mest almindelige navne. Her kan man definere antal
for hvornår navnet er hyppigst forekommende. Feks. 10, vil efternavnet ”Hansen” fremgå i blokken, når der
findes 10 personer som hedder Hansen. Du kan også selv definere nogle slægtsnavne/fornavne. Som
alternativ, kan du skrive 1000 i min.antal boksen. Så har du mulighed for at bestemme nøjagtig selv, hvilke
navne du synes skal stå i din blok.

På nogle af slægtslisterne, kan en liste på evt. 15 efterkommere, være al for stor. 7-9 kan nok de fleste
skærme magte og stadig se nogenlunde ud.
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Vis & Skjul

Her sætter du op, om du ønsker detaljer vist i dine diagrammer (hvis ja, er det vigtigt du ikke har for mange
efterkommere i listen – se forrige afsnit). Generelt kan det være rart at se forældrenes alder ved barnets
fødsel, når man sidder i en kirkebog og leder efter hele børneflokken. Når moderen ligesom er nået over den
fødedygtige alder kan man jo stoppe sin søgning. Denne lille funktion hjælper dig med at se moderens alder.

Hvis du siger JA til ”Udvid automatisk noter”, vil hele noten stå på din fakta side (frem for et lille klikbart
kryds)
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Hvis du slet ikke ønsker disse kilder/noter som en del af fakta bladene, sætter du det til NEJ (vil så kun ligge
som et faneblad – medmindre du har valgt at skjule disse faneblade)

Du bør ikke lade dine brugere se i gedcom posten – men hvis du siger NEJ her, kan du heller ikke se den.

Hver gang du får besøgende på din side, bliver besøget tilføjet tabellen for besøgende. Du kan fjerne
visningen af denne ”tæller”. Den vil dog stadig tælle – du kan bare ikke se den! Samme gælder med
statistikkerne.

Rediger indstillinger

Denne liste viser, hvilke fakta der ligger på de små genveje. F.eks. kan det være rart at have fakta ”Ikke gift”
tilføjet til faktabladet for familieposten. Eller ”adoption” på person faktabladet.
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Ønsker du at gøre brug af GeoNames-databasen, skal du først oprette dig som bruger på
www.geonames.org. Det er så det bruger navn du tilføjer her.

http://www.geonames.org/
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Privatliv

Denne del er nok én af de vigtigste indstillinger for dit system. Ønsker du overhovedet ingen andre end dig
og dine brugere skal se dine data – sætter du bare et JA for afkrævning af login. Så kan INGEN se dine data.

Men ønsker du individuelle begrænsninger for nogle enkelte personer – kan du sætte det op her. Du har også
mulighed for at gøre det på det enkelte individs Fakta blad (se mere om begrænsninger i emnet om
beskyttelse af mediefiler – i vejledningen om medie håndtering)

Ved at aktivere ”Privatlivsindstillinger” sætter du systemet automatisk til at beskytte nulevende. Du
kombinerer denne indstilling med ”Navne på private personer”

Du kan definere en periode for hvornår du vil vise ”de afdøde” ved at skrive f.eks. 10 år dvs. skal være født
10 år før dags dato eller døde 10 år før dags dato (BEMÆRK – fødte inden for de sidste 10 år vil ikke blive
vist, hvis de ikke er markeret som døde)

Hvis du sætter NEJ til ”Vis private relationer”, vil evt. et ægteskab mellem en nulevende og en afdød vise en
tom boks.
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Under privatlivsrestriktioner, sætter du hver eneste fakta op som du ønsker enten vist til gæster eller kun til
medlemmer eller dig selv. Som du kan se på billedet her, er det standard, at gæster ikke kan se dine kilder.
Nogle bruger ikke den totale spærring – men sætter alle fakta op her kun visende til medlemmer. Dette gør
så, at besøgende kan evt. se en nyhedsblok som du har lavet på din forside.

Indstil standardblokkene

Se mere i afsnittet ”Brugere”

Slet dit træ

Skulle du af én eller anden grund ønske at slette dit familitræ – gøres det her. Du har mulighed for at
fortryde, hvis du ved en fejl har klikket på denne funktion. Ønsker du at slette for at genimportere din
gedcom fil – læs mere om hvordan du importere i afsnittet ”GEDCOM-fil”.
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Slægtsforskningsdata

Flette poster (dobbeltregistrerede)

Specielt når man ”fletter” 2 gedcom-filer er der en chance for dobbeltregistreringer. Men også ved større
slægtstræer, kan overblikket glippe. Her er der så en mulighed for at ”flette” posterne. Denne funktion er
også god, hvis man har ”hentet” en kildeoversigt man er ”faldet” for og allerede var begyndt at bruge
tilsvarende opsætning.

Opdatér stednavne

Ønsker man at slette ordet region og kommune i sine stednavne – er denne lille opdateringsboks ideel til
formålet. Søg/Erstat kan dog også lave dette lille trick. Eller ved brug af batch-kørslen (masseopdatering)
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Søg efter fejl

Det kan næsten ikke undgås at der bliver lavet fejl. Fejl kan ødelægge statistikker og faktabilleder som ikke
bliver vist rigtigt. Klik på det lille link med evt. fejl og ret dem som kommer frem.

Ændringslog

Denne log giver mulighed for at fortryde evt. ændringer man har lavet og godkendt. Det er de rå gedcom
data som vises i denne log og kan kopieres over i gedcomposten. Du kan også checke hvilke ændringer, en af
dine brugere har lavet her. Hold dog logfilen nede på et minimum. Læs evt. mere i afsnittet for logfiler.

Tilføj ikke linkede poster

Ønsker man at oprette nye kilder, kan det gøres
direkte herfra.

Starter man en ny slægt linje, vil et individ ikke
have relationer til de allerede oprettede personer.
Det er så her, man gør det.

Både noter og medier kan også oprettes her.
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Gedcom-fil

Eksport fil
Ønsker du at gemme/download din gedcom fil – gøres det her

Importer fil
Har du ved en fejl slettet din gedcom fil eller ønsker at overskrive med en tidligere fil, kan filen hentes ved
denne funktion
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Oprette nyt familietræ

Ønsker du at importere en ny gedcom til et nyt træ. Skal du oprette træet først.
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Brugere

Brugere og rettigheder
Under brugere – vil du fremgå som administrator, da du oprettede dig som ”admin”, da du installerede
webtrees.

Har du ”autogodkend” brugere (se indstillinger) – vil de automatisk stå som ”Godkendt”. ”Verificeret” skal
den enkelte bruger selv sørge for, ved ”velkomstmailen” som der bliver afsendt, ved oprettelsen.

NB! En bruger kan ikke oprettes uden tilføjelse af en email.
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Under hver enkel bruger, sætter du op, hvordan de skal modtage beskeder, hvilket tema de skal bruge (hvis
der er adgang til flere temaer). Om du skal godkende evt. poster brugeren har lavet osv.

Nederst definerer du deres ”rollefunktion” i hver enkelt Anetræ du har i dit system. (overskrifterne siger sig
selv)

Besked til brugerne
Du har mulighed for under denne menu at sende en opdateringsbesked (eller hvad du nu har) til alle dine
brugere, fremfor at åbne din email og ”plukke” dine brugere ud af din ”adressebog” i dit email system.

Sletning af brugere
Hvis en bruger aldrig ”Verificerer” sig eller aldrig logger sig på. Eller meget sjældent, kan du ”autoslette”
disse. Jeg gør det nu manuelt (kender ingen danskere som har så mange brugere på deres system, at de
skulle have brug for denne funktion)
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Standardblokke
Indstil standardblokkene betyder, du kan definere som standard, hvordan de enkelte brugeres ”Min side”
skal se ud. Særligt, hvis du har en ”Nyhed” som du ønsker de SKAL se! (funktionen er egentlig lavet for at
komme udenom en bug – som for længst er rettet)
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Billeder og Medier

Opload
Når du starter med webtrees – er dit mediebibliotek tomt. Har du ikke ret mange fra start af, kan du oploade
billederne som beskrevet i ”vejledningen for mediehåndtering”. Der findes de samme funktioner i
kontrolpanelet som beskrevet i den vejledning. Men derudover er der her også mulighed for at oploade flere
medier adgangen. Dog maks. 5 ad gangen.

Så hvis du har du mere end én mediefil – kan du bruge ”upload mediefiler” i modulet her:

Brug de samme metoder, med miniaturebillederne, filnavnet og mappenavnet, som beskrevet i
”vejledningen for mediehåndtering”. Når du har oploadet billederne – vil de være at se som ubrugte filer.

Har du et meget stort antal medie filer (feks. er du overgået fra et andet slægtsforskningsprogram) – kan du
oploade dem alle via FTP til /data/medie mappen.

http://host-siden.dk.php55serv1.webhosting.dk/SANDBOX/vejledninger/medie-haandtering.pdf
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Håndtering

Har du uploadet et stort antal mediefiler til din /data/medie mappe – vil du også kunne se dem her. Når
medierne ligger her – har det ikke fået et unikt M-nummer – ej heller er der dannet en miniature. Klik på
opret for at tilføje mediet til dit system.
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Moduler

Ja hvad er moduler? Modulerne er bl.a. dine menuer, rapporter, de forskellige faneblade som du skifter til,
afhængig, hvad du skal se/arbejde med.

Rammer også kaldet blokke er f.eks. den nyhedsblok du skriver på din forside eller statistik blokken osv.

Det er også sidepanelet som du finder ude til højre på en ID´s fakta side. Du ser bl.a. ”Navigatoren” osv.

Administration af modulerne
Alle de nævnte moduler kan deaktiveres eller aktiveres. Hvis du f.eks. uploader nye moduler – skal du
aktivere det først herinde, før du kan begynde at bruge det.

Oversigten viser også – hvor modulet ligger henne. Modulet kan godt have flere ”pladser”. Dvs. du kan f.eks.
have gæsteadgang til modulet via menupunktet – men du ønsker ikke at se den i ”fanebladene”.
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Dette lille ikon ud for nogle af modulerne, giver adgang til vedligeholdelsen af data i disse
moduler.
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Tillægsmodulerne

1. Artikler
2. FAQ
3. Google Maps™
4. Masseopdatering
5. Sitemaps

Som nævnt før er der i dit kontrolpanelet nogle tillægsmoduler. Disse moduler er som standard aktiveret. Du
kan deaktivere dem, hvis du ikke ønsker at gøre brug af dem (under moduler). For artikler, FAQ og
Googlemaps kan du også bestemme, hvem der skal kunne bruge/se dem!

Hvis du vil vedligeholde data i disse moduler fra kontrolpanelet, skal du klikke på           i moduloversigten, for
at rette/se.

Artikler

Har du forskellige historier. F.eks. en krigshistorie om onkel Adam, kan du lægge denne historie under
artikler og linke den til onkel Adams faneblad.

Du skal huske at have ”Artikler” vist for minimum dig selv under Moduler/faneblade.

NB! Disse artikler ligger kun i databasen. Ikke i din gedcom fil. Vil du sikre historien, skal du lave onkel Adams
krigshistorie som en note i stedet for.
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FAQ

Dette er din egen FAQ til dit system. DVS en FAQ du laver til dine bruger og besøgende.

Ønsker du ikke at gøre brug af den, kan den deaktiveres i modul-oversigten.

FAQ kan oprettes i flere sprog og tildeles flere træer. Husk at give menu adgang til din FAQ, hvis du bruger
den (Moduler/menuer)

Google Maps™
Hvis du ønsker googlemaps vist i dit system – skal du aktivere adgangen under ”Moduler”. Googlemaps, vil
så ligge som et faneblad bag ved et individs faktablad. Se evt. mere om googlemaps i vejledningen; fælles-
data.

Hvis du ønsker visning af gadeniveau med, skal du vælge ”vis” her. (kræver så at googlefolkene har taget et
billede på dette niveau)
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Her skal du præcisere nøjagtigheden. Hvis du ønsker at Danmark, feks. bare hedder DK – lægger du det ind i
tabellen her. Region Sjælland til Sjælland osv.

Ønsker du at bruge google maps som stedhieraki, siger du ja her. Store kort tager hårdt på dit systems
hukommelse. Og fylder meget på små skærme.

Siger du ja til at vise korte stednavne, vil København står som København og ikke København, Københavns
kommune, Region Hovedstaden, Danmark. Nu er bynavnet København unikt. Samt andre storbyer. Men
feks. Herlev er en forstadsby i København og i Frederiksborg. Sætter du hak her, kan stednavnet så være
tvetydigt

Masseopdatering
Dette modul er en bacth opdatering. (kræver dog, du har sat systemet op til autogodkend i bruger
tilladelsen) Denne er effektiv, hvis du feks. har 5000 poster, som du gerne vil have en beregnet dødsdato på.
Eller søg/erstat ved feks. Kommune/Region i stednavne. Se evt. mere i vejledningen om ”Batchkørsel”

Sitemaps
Beslut om søgemaskinerne skal inkludere dit familietræ i sitemaps.org.

http://host-siden.dk.php55serv1.webhosting.dk/SANDBOX/vejledninger/batchkoersel.pdf
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Opsætning

Under ”Menuer” sætter du så tilladelserne til hvem der skal kunne gøre brug af modulerne. Udover de viste
her, kan du også sætte modulet kun til at blive vist til administratoren (dvs. dig)

Adgangspunkterne for ”Faneblade”, ”Rammer”, ”Sidepanel” og ”Rapporter” er samme system som
ovennævnte.


