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Med funktionen Søg og erstat kan der søge i hele database, således at

man kan ændre et bestemt ord eller en vending i hele databasen på én

gang. Du kan f. eks. søge efter og erstatte indhold i fornavne, efternavne,

titler, alternative navne, notater, datoer, lister, kilder, adresser og

begivenheder med mere

NB!
Det ville måske være en god ide, at oprette en database til at øve sig på,

så man her kan se hvordan funktionen virker. Hvis man i sin "originale
database" får lavet noget forkert, kan det være meget svært at ændre
tilbage.

Hvis der i hele Marsterlisten for steder skal tilføjes f.eks. Danmark efter

amt kan det gøres på følgende måde:
Ændring i Lister:
Steder

I værktøjslinien vælges Søg  Søg og erstat.

Her vælges, hvor i databasen søgeordet skal findes, som det fremgår, er

der mange muligheder at vælge imellem.

Vi vælger Lister.Sted

Nedenstående kan anvendes, hvis der i Legacy skal fremstilles en liste

over manglende kilder i Danmark (se evt. vejledningen).

Normalt skrives stednavnene sogn, herred og amt, for at søge på personer

i Danmark eller evt. DK skal dette være indeholdt i stednavnet.

Vælg, hvor i databa-

sen ændringen skal

ske
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I feltet Find hvad indtastes hvilke ord eller sætning der skal søges ef-

ter, det kan også være et tegn eller feltet skal være tomt.

I vores tilfælde skal feltet være tomt, da vi i Hvordan Finde vælge Slutter
med, som det fremgår, er der ingen tegn efter amt.

I feltet Erstatningstekst indtastes den tekst, det skal ændres til.

I vore tilfælde vælges , Damnark (der indtastes: komma mellemrum

Danmark).

Opsætningen af vinduet skulle nu gerne være som ovenstående.

Nu startes søgningen ved at vælge Begynd.

I ovenstående vindue som fremkommer, kan man i feltet Oprindelig tekst:
se teksten som vil blive ændret til teksten i feltet Erstatning:
Hvis erstatningen er som den skal være, kan man erstat enkeltvis ved at

vælg Erstat og gå til næste eller Vælg Spring over og gå til næste, eller

vælg Erstat Alle og hele "Marsterlisten for sted" er rettet.

Er erstatningsteksten ikke som ønsket annuller vinduet og for at gå til-

bage til vinduet Søg og erstat, foretag ændringerne op prøv igen

Feltet find hvad

Feltet Erstatnings-

tekst
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Ændring i Noter:
Begivenheder

I dette eksempel skal der i Noter: Begivenheder søges efter bynavnet
Fjeldsø og erstatte det med Fjelsø.

Da der her søges efter et helt ord,

sættes der flueben i feltet Find kun
hele ord.
Vi ønsker at finde ordet i hele fel-

tet, så Overalt i et felt aktiverers.
Når opsætning er i orden vælges

Begynd...

I det fremkommende vindue ses hvordan erstatningsteksten indgår i

teksten, man kan nu vælge Erstat og gå til næste eller Spring over og
gå til næste eller Erstat alle.

Her ses at Damnark nu

er tilføjet.
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