Lav en hjemmeside med Tribalpages
Hjemmeside om slægtsforskning med www.tribalpages.com
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Om at oprette en hjemmeside med Tribalpages
Tribal [trajbal] betyder iflg. ordbogen stamme-. Det vil sige stammesider. På dansk ville det
nok være mere naturligt at kalde det slægtssider. Denne indtroduktion vil gøre dig i stand til
at lave en hjemmeside med din slægtsforskning – også selvom du måske ikke er så god til
engelsk.
Gå ind på www.tribalpages.com og start med at reservere dig et navn i boksen på forsiden.
Vælg derefter Check now for at checke, om navnet er ledigt. Hvis det ikke er ledigt kommer
en række forslag til andre navne, som du kan vælge. Eller prøv med et nyt navn. Bliv ved indtil
du finder et ledigt navn, du synes om.
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Udfyld oplysninger om dig selv og vælg et navn til din side. her har jeg valgt navnet

andersineand i boksen på forsiden og navngivet siden Andersine Ands slægt.
Så er du i gang ☺. Husk dit password.
Så kan du klikke dig ind på din
nye side:

www.andersineand.tribalpages.com
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Dette er navnet på siden, som du kan fortælle til dine slægtninge, så de kan kigge på din
slægtsforskning – når vi altså lige først får lagt lidt ’fyld’ derind om lidt.

Sådan ser din nye hjemmeside ud:
De sorte knapper foroven bruges til
Home – Hjemknappen. Til starten af dine sider (her er vi nu)
Tree – Træer. Her er forskellige muligheder, bl.a. anetræ (Ancestors) eller efterkommere
(Descendents), fototræ (hvis du vælger at lægge billeder ind)
People – Personer. Her kan man komme ind til indeks, efternavnsliste og søge efter personer
Photos – Billeder. Her kan man vælge at se dine billeder via et index eller lysbilledshow
(Slideshow)
Tools – Værktøj. Her kan det bruges til at invitere dine slægtninge til at kigge nærmere på dit
træ. Du kan også ændre farver, opsætning og lave adgangsbegrænsning på dine sider.
Edit – Redigere. Her kan du lægge data og billeder ind, ændre baggrundsfarve og meget
andet. Du får adgang til denne side med dit password.
Find – Knappen bruges til at søge slægtninge med.
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De næste punkter

bruges til

Homepage – Hjemknap som knappen Home lige ovenover
Sources – Kilder. Viser en kildeliste, hvis du har lagt kilder ind.
SiteMap – Sideoversigt. Giver et overblik over hvilke sider, der findes på Andersines
slægtssider.
Guestbook – Gæstebog. Her kan gæster skrive til dig, hvad de synes om dine sider.

Om at danne en slægtsfil, der kan lægges ud på Internet
Nu forlader vi Tribalpages for en stund for at skabe en fil, som vi kan lægge ud. Vi åbner
slægtsprogrammet og går op i menuen Filer, Eksporter til, GEDCOM. Det kan være lidt
forskelligt i de forskellige slægtsprogrammer, men skal hedde noget i den retning.

Hvad må du lægge ud på Internet?
Du skal overveje nøje, hvad du lægger på Internet. Dansk Datatilsyn har nogle regler, som jeg
vil anbefale, at du overholder. Det handler i korte træk om, at man ikke må lægge
’personfølsomme’ oplysninger ud om nulevende personer. Normalt omhandler dette race,
religion og seksualitet. Men fødselsdato, konfirmation, vielsesdato og oplysninger om
personens liv og levned hører vel heller ikke hjemme på Internet, så det vil jeg anbefale, at du
udelader. Dvs. kun NAVN lægges ud for nulevende. Du har også mulighed for at udelade navne
på nulevende personer.
I mit program, Legacy, er der en knap, der hedder Udelad detaljer for nulevende personer
og herunder et valg Skift navn til ”Nulevende”. Jeg vælger kun den første knap, da jeg
gerne vil have navnene på nulevende med.
Når alle disse detaljer er valgt, kan du vælge et filnavn hvor du vil lægge filen på din PC og
begynde eksporten. Husk hvor du lægger filen…

Læg slægten på hjemmesiden
For at vores familie kan få noget at kigge på, skal vi først ind og lægge noget ind. Det gør vi i
redigeringsknappen Edit på vores Tribal-hjemmeside www.andersineand.tribalpages.com.
Du får to muligheder (options). Vælg Option 1 for at bygge et nyt træ fra bunden med
Tribalpages. Vælg Option 2, hvis du allerede har en slægtsforskningsdatabase på din PC, som
du vil lægge ud. Vi vælger mulighed 2, for vi har jo lige dannet en slægtsfil med vores eget
slægtsprogram.
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Herefter kommer du til den side, hvor du skal importer din slægtsfil til Tribalpages. Med
knappen Gennemse finder du nu den GEDCOM-fil, du lavede før. Vælg derefter Send file.
.
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Sådan, så er filen klar. Vælg Import Names.

Hvis alt er OK kan du vælge knappen Done i næste billede. Log ud med Sign Out knappen
øverst til højre.

Redigering af hjemmesiden
Ved at logge ind kommer du til REDIGERINGSforsiden. Her er masser vi kan forskønne og lege
med.
F.eks. baggrundsfarver. Vælg Tools og Colors.
Her kan du vælge mellem 4
typer:
Indenfor hver af de 4
kategorier er der et hav af
muligheder.
Husk at logge ud før du kan se
virkningen af din ændring.

Lægge flere slægtninge ind
Hvis du senere får brug for at lægge flere slægtninge ud på internet laver du en ny GEDCOM-fil
med dit slægtsprogram. Derefter logger du dig ind på tribalpages og vælger Tools og
GEDCOM og gør på samme måde som ovenfor. Vær opmærksom på, at den nye fil overskriver
den gamle. Det tager under 5 minutter…
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Så er Andersines hjemmeside færdig, og du kan gå på opdagelse i navnelisterne eller i
anetræer og efterkommer træer. Der er mange gode funktioner i systemet, der er meget
brugervenligt og overskueligt.

Du kan opgradere din version, og for 112-240 kr. om året kan du få mange flere funktioner
med – men det er ikke nødvendigt…
God fornøjelse.

Mette Fløjborg
03.2008
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