Zet Aldfaer naar je hand : de verborgen geheimen van de
invoegtoepassingen
Door Ph. Van den Eynde

Invoegtoepassingen bij Aldfaer, het gratis Nederlandstalig genealogisch programma, zijn hulp
programma’s of bestanden die het gebruik van Aldfaer nog gemakkelijker moeten maken.
De meest gekende invoegtoepassingen zijn de bonus rapporten van het B-Team. Sinds versie 5 van
Aldfaer worden ze automatisch met het programma mee geïnstalleerd en gecontroleerd op updates.
Hier zal ik het niet over hebben omdat ze als standaard kunnen beschouwd worden.
Minder goed zichtbaar op de Aldfaer website zijn de andere invoegtoepassingen. Zij worden niet
automatisch geïnstalleerd en updates ervan zijn niet zo nodig. U moet ze elke toepassing die U wenst
individueel installeren. Dit doet U als volgt:
•

U klikt in de menubalk op “HELP” en dan op “Versiebeheer Invoegtoepassingen” . In het venster
dat U nu krijgt vult U in de onderste balk “Invoegtoepassing” volgende hyperlink in :
http://www.aldfaer.net/site/files/downloads/invoeg.html

•
•

Vanaf dit is ingevuld in de balk en als je internetverbinding aan staat krijg je de lijst van extra
invoeg toepassingen met een woordje uitleg.
Klikt U op installeren, worden ze aan Aldfaer toegevoegd.

Hierna ga ik deze een voor een bespreken :
1. Alle Rapporten overzicht: Dit rapport genereert een permanent overzicht van alle Aldfaer
standaard en bonus rapporten en invoegtoepassingen. Persoonlijk vind ik dit niet zo praktisch
omdat er geen uitleg bij staat en de lijst niet meer volledig is.
2. Bonus rapporten: Deze worden sinds revisie 5 automatisch samen met Aldfaer geïnstalleerd en
bevatten een groot scala aan tekst en grafische sjablonen en statistieken.
3. Crimson editor: Nieuwe sjablonen kan je in principe met elke tekstverwerker opstellen voor
zover u ze in tekst formaat wegschrijft. Een specifieke editor zoals de Crimson editor maakt het
maken van sjablonen gemakkelijker omdat het de specifieke Aldfaer termen herkent en anders
weergeeft dan gewone tekst. U herkent dus meteen Aldfaer velden, commando’s en gewone
tekst. Vermits er reeds een massa sjablonen bestaat is de kans wel klein dat U een nieuw
sjabloon zult maken. Is dit wel het geval, dan vertrekt U meestal van een bestaand sjabloon.
4. Gezinsgetuigen: Dit rapport genereert een Excel blad waarop de samenstelling van het gezin van
de huidige persoon overzichtelijk wordt vermeld. Partners, kinderen, enz. met getuigen (peter,
meter, huwelijksgetuigen, …) Hierdoor kan je gezinnen met elkaar vergelijken. Zelfde getuigen
kunnen wijzen op familiebanden.
5. Anderstalige rapporten : Duitse, Engelse, Franse, Friese, Noorse en Spaanse rapporten kunnen
door Aldfaer gegenereerd worden als je deze respectievelijke invoegtoepassingen installeert. Let
wel : enkel de algemene genealogische termen worden vertaald, niet de gegevens die U heeft
ingegeven. De taal van het rapport is onafhankelijk van de taal van het Aldfaer programma.

6. Familiestaat: Dit rapport genereert een familiestaat van de huidige persoon. Dus de huidige
persoon met zijn partner, hun ouders en grootouders, kinderen en kleinkinderen van de huidige
persoon. De gegevens worden liggend afgedrukt, met kop en voetnoot, zodat U alles
gemakkelijk in een map kunt klasseren.
7. Feestdagen: Deze invoegtoepassing maakt het mogelijk om in uw rapporten bij de data die op
een feestdag vallen de naam van die feestdag bij te vermelden. Bv. Pasen, Pinksteren, enz.
8. Handleiding sjablonen: Dit rapport bevat een handleiding om zelf sjablonen te maken. Het bevat
tevens korte een beschrijving van alle Aldfaer commando’s en alle oproepbare Aldfaer velden.
Dit is een handleiding voor gevorderden.
9. Hotkeys: Via de procedure omschreven in deze invoegtoepassing kan je aan Aldfaer snel toetsen
toekennen om bepaalde commando’s sneller uit te voeren.
10. Nageslacht compact: genereert een compact of parenteel (20 generaties) van de huidige
persoon. Het is primitieve grafische voorstelling.
11. Namenlijst in frames: Geeft de familienamen alfabetisch weer met het aantal personen die deze
dragen. Gaat U op een van de namen staan, dan krijgt U een beknopte overzicht van deze
personen.
12. Namenwolk: Dit rapport genereert een wolk met de meest voorkomende familienamen,
voornamen of plaatsnamen. Door met de muis op de naam te staan krijgt U het aantal te zien.
Hoe meer de naam voorkomt, hoe groter de letters.
13. Romeins doornummeren: Deze invoegtoepassing wijzigt 3 Aldfaer sjablonen zodat de personen
in plaats van in Arabische cijfers genummerd te worden, in romeinse cijfers worden
genummerd: genealogie, nageslacht vrouwelijke lijn en parenteel.
14. Talen Menu: deze invoegtoepassing wijzigt het Aldfaer uitzicht naar een andere taal. Alle
commando’s wijzigen naar de andere taal. De help blijft echter in het Nederlands en deze taal
wijziging heeft geen invloed op de rapporten of op uw gegevens. Via deze invoeg toepassing
komt er in het extra-menu een talenkeuze: Deens, Duits, Engels, Spaans, Frans, Fries, Italiaans,
Noors, Portugees, Nederlands.
15. Uw stamboom op internet: Dit sjabloon bevat een compilatie van mogelijke website
presentaties. Deze sjablonen zijn bedoeld voor een eigen website. Vermits genealogen de
laatste tijd meer en meer gebruik maken van genealogische websites met gerichte
zoekmogelijkheden, is deze invoeg toepassing reeds achterhaald.
16. VdBIC: Dit sjabloon genereert een kalender van komende huwelijksjubilea uit de gehele
stamboom of een verjaardagskalender van de neven en nichten van de huidige persoon.
17. C-Hooks: Deze invoeg toepassing laat U toe hook-bestanden op te maken waardoor U afwijkt
van de standaard opstelling voor de rapporten.
Hoewel sommige toepassingen misschien als luxe hebbedingetje overkomen zijn er wel meerdere
interessante bij. Heb je verre familie in het buitenland leren kennen, kan je hen een stamboom in hun taal
toezenden. Buitenlandse familie kan hetzelfde programma gebruiken. Bepaalde rapporten zijn interessant
als kort overzicht in een map indien erna een lange, volledige stamboom volgt.

