Genealogie en schoonouders
Een familielid is zeer enthousiast na ontvangst van een door u gemaakte afdruk van een
genealogie. Hij vraagt u of het mogelijk is hem een bestand te sturen van de personen uit
deze genealogie zodat hij zelf ook deze gegevens kan gebruiken. U reageert positief en
maakt een export van de personen uit deze genealogie.
Na ontvangst ging uw verwant met deze gegevens aan de slag en maakte ook een
genealogie. Een dag later belde hij u op met de mededeling: “Op jouw afdruk staan de
schoonouders vermeld maar ik kan ze niet in de afdruk meekrijgen. Wat doe ik niet goed?”
Genoemd familielid deed niets fout. Als men met PRO-GEN een selectie maakt van
personen uit een genealogie, behoren de schoonouders daar niet bij (immers geen
nakomelingen of partners van nakomelingen).
Om uw familielid toch van dienst te zijn zullen we dus een bestand moeten maken MET deze
schoonouders. Hierna volgt een ‘Stap voor stap’ om tot gewenst resultaat te komen.

Hoofdmenu
<u> (van “Uitvoer gegevens personen”)
In Totaallijst Personen <L> (van “Selecteer”)
<r> (van “Gerelateerde personen....”)
Plaats de cursorbalk op de regel “Nakomelingen + partners en schoonouders” 
<a> (van “Markeer”)
<r> (van “Gerelateerde personen....”)
Plaats de cursorbalk op de regel “Nakomelingen + partners” 
In de Deellijst Personen <L> (van “Selecteer”)
<n> (van “Niet-gemarkeerden”) (dit zijn dus de beoogde schoonouders) 
 (om de keuze van deze selectie te bevestigen)
<s> (van “Soort uitvoer”)
<t> (van “Tekstuitvoer & diversen”)
<d> (van “Uitvoerdefinitie”)
Plaats de cursorbalk op “ChaF” 
<p> (van “Te printen personen”)
<g> (van “Alle geselecteerde personen (xx)”)
<a> (van “Invoer akkoord”)
<b> (van “Uitvoer naar het beeldscherm”)
<g> (van “Grote letter”)
<Pe> (van “Persoon code”)
 (om de keuze van het veld “Persoon code” te bevestigen)
Verplaats de cursorbalk één regel omhoog
<k> (van “Konstante”)  (om de keuze “k” te bevestigen)
 (om “Invoer akkoord” te bevestigen)
Verplaats de cursorbalk omhoog naar de regel “Nieuwe tekst:”
Type het teken dat u in het veld “Persoon code” wilt plaatsen b.v. * (asterisk)
De andere regels vult u in zoals op de volgende afbeelding
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Verplaats de cursorbalk naar “Invoer akkoord” 
Als ChaF gereed is: <Esc> (om door te gaan)
<t> (om “Terug naar Hoofdmenu” te kiezen)

De schoonouders zijn nu terug te vinden door de asterisk in het veld “Persoon code”.
Nu gaan we een selectie maken van de personen in de genealogie van een persoon.
Daarvoor voeren we een genealogie uit naar beeldscherm en kiezen daarna in de “Totaallijst
Personen” voor deze selectie.

Hoofdmenu
<g> (van “Genealogie”)
In de Deellijst Personen” <Insert> (om de selectie ongedaan te maken)
In de Totaallijst Personen” Verplaats de cursorbalk naar de persoon waarvan de genealogie
moet worden gemaakt gevolgd door 
In “Instellingen” <d> (van “Uitvoerdefinitie”) 
Verplaats de cursorbalk naar “PAR” (standaard parenteel/genealogie uitvoer) 
Nadat u de instellingen verder naar wens zijn ingevuld <a> (van “Invoer akkoord”)
In het “Uitvoermenu” <b> (van “Uitvoer naar het beeldscherm”)
<g> (van “Grote letter”)
 (om door te gaan)
In menu “Opgeslagen instellingen”:
Verplaats de cursorbalk naar “Standaard parenteel/genealogie-uitvoer” 
De genealogie verschijnt op het scherm
<Esc> (om dit scherm te verlaten)
<t> (om “Terug naar Hoofdmenu” te kiezen)

Nu gaan we in het veld “Persoon code” van deze personen een asterisk (*) plaatsen.

Hoofdmenu
<u> (van “Uitvoer gegevens personen”)
In Totaallijst Personen <L> (van “Selecteer”)
<L> (van “Selecteer”)
<End> om de laatste regel “Personen in de genealogie van ......” te kiezen 
In “Deellijst Personen”  (om deze selectie te kiezen)

<s> (van “Soort uitvoer”)
<t> (van “Tekstuitvoer & diversen”)
<d> (van “Uitvoerdefinitie”)
Plaats de cursorbalk op “ChaF” 
<p> (van “Te printen personen”)
<g> (van “Alle geselecteerde personen (xx)”)
<a> (van “Invoer akkoord”)
<b> (van “Uitvoer naar het beeldscherm”)
<g> (van “Grote letter”)
<Pe> (van “Persoon code”)
 (om de keuze van het veld “Persoon code” te bevestigen)
Verplaats de cursorbalk één regel omhoog
<k> (van “Konstante”)  (om de keuze “k” te bevestigen)
 (om “Invoer akkoord” te bevestigen)
Verplaats de cursorbalk omhoog naar de regel “Nieuwe tekst:”
Type het teken dat u in het veld “Persoon code” wilt plaatsen b.v. * (asterisk)
De andere regels vult u in zoals op de voorgaande afbeelding
Verplaats de cursorbalk naar “Invoer akkoord” 
Als ChaF gereed is: <Esc> (om door te gaan)
<t> (om “Terug naar Hoofdmenu” te kiezen)
Nu hebben ook de personen in de genealogie een astriks in het veld “Persoon code” en dus
te makkelijk terug te vinden.
Hoofdmenu
<w> (van “Wijzigen gegevens personen”)
In “Deellijst Personen” <Insert> (om de selectie ongedaan te maken)
In “Totaallijst Personen” <L> (van “Selecteer”)
In het menu “Selectie personen” <m> (van “Voorwaarde maken....”)
Met de cursorbalk op de regel “Veldnaam:” <F1> (om de keuzelijst veldnamen op te roepen)
In menu “Kies het selectieveld” <Pe> (om direct naar een veldnaam te springen dat begint
met de letters “Pe”
Met de cursorbalk op “Persoon code”  (om deze keuze te bevestigen)
 (om naar de volgende regel “Bewerking:” te gaan en druk <F1>
Plaats de cursorbalk op de eerste keuze “= is gelijk aan.....” 
 (om naar de volgende regel “Inhoud” te gaan en tik ”*”  (tussen dubbel
aanhalingstekens)
 (om de keuze “Start” te bevestigen)
De gewenste selectie is bereikt; namelijk de personen in een genealogie van X inclusief de
‘schoonouders’. Van deze selectie moet dan een export worden gemaakt.
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