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Beste PRO-GEN gebruiker,
Via deze brief willen we u graag informeren over de stand van zaken rond het programma PRO-GEN.

Nieuwe versie: PRO-GEN 3.21
Op onze website www.pro-gen.nl is nu een nieuwe PRO-GEN versie beschikbaar.
Deze versie 3.21 lost enkele foutjes op uit de vorige versie, maar er zijn ook twee belangrijke
uitbreidingen gerealiseerd: het afdrukken van partners-van-partners in de tekstuitvoer en een fraaie
wimpel-weergave van het cirkeldigram.

"Partners van Partners" in de tekstuitvoer afdrukken,
De bekende PARVAPAR uitbreiding (afkorting voor "Partners van partners", oorspronkelijk ontwikkeld
door B.Schulenberg en later verkrijgbaar via de PRO-GEN Gebruikersgroep) gaf helaas problemen met
versie 3.20. Dit is nu opgelost door de functionaliteit van PARVAPAR in te bouwen in de standaard
tekstuitvoer van PRO-GEN 3.21.
Bij de meeste meegeleverde "Opgeslagen instellingen" staat deze optie nu aan. Alleen bij de
"Eenvoudige uitvoer" staat dit uit. Als u eigen "Opgeslagen instellingen" heeft toegevoegd aan
PRO-GEN, kijk deze dan even na en stel de betreffende opties naar wens in.
U kunt deze opties vinden door op de betreffende regel in het "Opgeslagen instellingen" menu op de
INSERT-toets te drukken en "Uitvoerspecifieke afdrukopties instellen" te kiezen. Hier staan nu twee
opties waarmee u deze functie kunt instellen:

N.B.

Als deze opties niet verschijnen, zorg er dan voor dat bij " Afdrukvolgorde persoonsvelden
instellen" de letter Q is gebruikt. Die letter Q moet aanwezig zijn om dit te kunnen instellen.

In de uitvoer verschijnen de gegevens van die partners van partners tussen accolades in de tekst.
Een voorbeeld uit het VORSTEN bestand:
I.1

Karl van GLEICHEN BLANKENHAIN, geboren circa 1465, overleden op 16-10-1495.
Gehuwd circa 1480 met Felicitas van BEICHLINGEN, geboren circa 1460, overleden circa 1500, dochter van
Johann van BEICHLINGEN en Margarethe Mathilde van MANSFELD. {Zij is later gehuwd circa 1498 met
Ernst van HONSTEIN, geboren circa 1440, overleden circa 1508, zoon van Heinrich van HONSTEIN en
Margarethe van WALDECK.}

Als de optie "Partners van partners tot welke diepte afdrukken" op 2 of meer ingesteld wordt, blijkt dat
die partner van partner zelf ook eerder gehuwd was, en wordt deze uitvoer als volgt:
I.1

Karl van GLEICHEN BLANKENHAIN, geboren circa 1465, overleden op 16-10-1495.
Gehuwd circa 1480 met Felicitas van BEICHLINGEN, geboren circa 1460, overleden circa 1500, dochter van
Johann van BEICHLINGEN en Margarethe Mathilde van MANSFELD. {Zij is later gehuwd circa 1498 met
Ernst van HONSTEIN, geboren circa 1440, overleden circa 1508, zoon van Heinrich van HONSTEIN en
Margarethe van WALDECK. {Hij was eerder gehuwd circa 1470 met Margaretha van GERA, geboren circa
1440, overleden circa 1497, dochter van Heinrich 10 van GERA en Anna van HENNEBERG.}}

Bij meermaals gehuwde partners waarvan die partners zelf ook weer meerdere huwelijken hadden, kan
dit snel erg ingewikkeld gaan worden. Stel die "tot welke diepte" optie dus niet te groot in.

"Wimpel" weergave van het cirkeldiagram.
Bij het maken van een PDF cirkeldiagram is er een nieuwe optie toegevoegd:
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Deze optie koppelt de hokjes van een echtpaar als een soort wimpel aan elkaar. De gegevens van de
proband worden hierbij ook wat groter afgedrukt.
Een voorbeeld vanuit het VORSTEN bestand:

N.B.

deze optie is tot en met 7 generaties per blad beschikbaar. Bij 8 of meer generaties per blad
vervalt deze optie omdat er dan onvoldoende ruimte is om dit effect te bereiken.

PICEM en HCAL programma's
Sinds PRO-GEN versie 3.20 worden de DOS-programma's HCAL en PICEM niet meer meegeleverd
omdat deze op de huidige Windows versies niet meer werken.
Voor het bekijken van afbeeldingen is er al jaren een alternatief voor PICEM in PRO-GEN aanwezig,
namelijk de keuze "Toon gekoppeld bestand via Windows". Een beschrijving van deze functie staat op
www.pro-gen.nl onder "Support", "Tips en trucs" in het artikel "Werken met foto's in PRO-GEN".
Voor het omrekenen van datums is er geen alternatief voor HCAL in PRO-GEN aanwezig, maar er zijn
diverse websites en programma's op Internet te vinden die vergelijkbare mogelijkheden hebben. Een
voorbeeld is te vinden op: http://www.grijsbaard.nl/Kalcalc

PDF-afdruk maken
Elke printer uitvoer van PRO-GEN kan als PDF opgeslagen worden als u een PDF-printer programma
heeft geïnstalleerd, bijvoorbeeld het gratis programma "doPDF" (zie www.dopdf.com).
Als u in Windows de PDF-printer als standaardprinter instelt voordat u PRO-GEN start, dan zal printer
uitvoer vanuit PRO-GEN automatisch als PDF opgeslagen gaan worden. Dit kan handig zijn om een
omvangrijke afdruk vooraf te controleren, of om een afdruk via e-mail te kunnen versturen.
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PRO-GEN op Windows 8 ?
Als u nu een nieuwe PC of Laptop koopt, draait deze hoogstwaarschijnlijk op Windows 8.
PRO-GEN 3.21 is ook getest op een Windows 8 PC en werkt daar goed op. Bij installatie krijgt u
automatisch twee extra 'tegels' op het Windows 8 scherm waarmee u PRO-GEN en PGZOEK kunt
opstarten. Zie onderstaande schermafdruk:

De bediening van PRO-GEN is ook onder Windows 8 gewoon via het toetsenbord, zoals u dat gewend
bent. Ook afdrukken, uitvoer naar WORD, het aanmaken van Internetpagina's of een PDF Cirkeldiagram
werkt hetzelfde als op vorige Windows versies.
N.B.

Er zijn ook tablets en smartphones te koop met een beperktere Windows versie "Windows 8 RT".
Daarop werkt alleen speciaal hiervoor gemaakte software. PRO-GEN werkt niet op deze
"Windows 8 RT" versie.

Tenslotte
Hopelijk zult u de komende tijd met veel plezier gebruik kunnen maken
van deze nieuwe versie PRO-GEN 3.21.
We willen graag van de gelegenheid gebruik maken om u en uw familie
fijne kerstdagen en een voorspoedig 2013 toe te wensen.
Johan & Dinant.
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