Doel:
Zoals in de uitnodiging aangegeven staat:
- Een update over de nieuwste versie van Aldfaer 8.
Inleiding:
- Aldfaer 4.2 leek lange tijd de laatste versie (juni 2009 - januari 2015: Aldfaer 6)
- Aldfaer 6.2 (jan.2017) draaide via een emulator op Linux/Apple's computers
- Aldfaer 32-bits (draait niet via WinE op Mac-OS 64-bits Catalina)
Aldfaer (vorige, huidige, nieuwe versie):
- versie 8: niet voor de kerst, waarschijnlijk wel voor juni 2020.
- nu voor beta-testers, later RC voor gebruikerstesten
Aldfaer 8 (nieuw/verbeterd/opgelost):
- geen grote veranderingen voor de gebruikers, maar wel onder de motorkap:
. zie Versiebeheer Aldfaer > Alle wijzigingen t.o.v. versie 7.2
Aldfaer 8 (3 lagen):
- al eerder iets van Aldfaer 8.0 laten zien (Alt + klik / formulier)
Uitgelicht (1/2):
[+] GEDCOM: Het exporteren en importeren van GEDCOM 5.5.1 wordt ondersteund.
[+] Algemeen: Bij bepalen privacy-filter wordt,
bij het ontbreken van geboorte-, relatie- en overlijdendatum,
de gegevens van kinderen, partners en ouders in ogenschouw genomen.
[*] Algemeen: De optie "Uitsluiten van publicatie" werkt onafhankelijk van het privacy-filter.
[+] Hoofdvenster: Controleren gegevens - controle op kwartierlussen toegevoegd
[*] Hoofdvenster: Controle gegevens: Bij controle op leeftijd wordt rekening
gehouden met de omgeving (Relatie, Feit, Getuige, Kinderen, Ouders) van de persoon.
[*] Hoofdvenster: Controle op dubbele personen verbeterd.
[*] Hoofdvenster: Controle gegevens - dubbelen: Bij klikken op persoon in de
controlelijst wordt het samenvattingsvenster van de andere persoon getoond.
Uitgelicht (2/2):
[*] Hoofdvenster: Ovl-vink verhuisd van tabblad overlijden naar hoofdscherm.
[+] Algemeen: Als er meer dan een Aldfaer-sessie draait, staat in de titelbalk
van de hulpvensters voor welk stamboombestand dit geopende venster van toepassing is.
[+] Hoofdvenster: Alt+klik op een plaatsnaamveld of adresfeit opent de locatie in Google Maps.
[+] Hoofdvenster: Gekoppeld document kan aan gebeurtenis of feit worden toegewezen;
in het bijbehorende tabblad verschijnt (ook) een kleine afbeelding
indien de instelling Vensters > Hoofdvenster > Kleine afbeeldingen zichtbaar is aangevinkt.
[+] Sjablonen: Nieuwe sjablooncodes
_DIALIMG, _DIALMEMO, _DIALCOLOR, _DIALMULTEDIT
_FORMBOX, _FORMCLR, _FORMDEF, _FORMDEL, _FORMEXP, _FORMITEM, _FORMTAB
Demo Aldfaer 8:
- Versiebeheer Aldfaer > Alle wijzigingen t.o.v. versie 7.2
- zie zaken m.b.t. Uitgelicht (hierboven)
- Ovl-vink verhuisd
- Bestandsnaam in titel personenlijst
- Alt+klik op een plaatsnaamveld of adresfeit
- Materiaal koppelen aan gebeurtenis
. Persoonskaart opvragen, daarna X_PhotDemo > Persoonskaart
- Nieuwe sjablooncodes _DIAL* _FORM*
. Christiaan Plantagie x Hendrika vd Weerdhof
- Familiecirkel > Instellingen
Vragen?

