Menu Ficheiro
Este menu permite gerar novas genealogias, alterar propriedades dos ficheiros, sair do Ancestris.
Cada uma das acções é descrita abaixo.
As acções que necessitem de mais explicações terão uma página dedicada, assinalada por uma
hiperligação.

Criar uma genealogia
Inicia um assistente para ajudar a criar uma nova genealogia a partir do zero.

Abrir <ficheiro pré-definido> (veja as
preferências)
Abrir o ficheiro pré-definido, previamente escolhido nas preferências, menu Opções/Preferências,
separador Ficheiros.
Esta opção só está disponível quando há realmente um ficheiro pré-definido. Caso contrário, estará a
cinzento.

Abrir uma genealogia
Abrir uma genealogia existente a partir de um ficheiro Gedcom.
Se o ficheiro tiver sido criado por outro programa, o Ancestris detecta-o e inicia o processo de
importação.

Importar
Abrir um ficheiro criado por outro programa de genealogia.
Actualmente só se podem importar ficheiros Gedcom.
Estas acções permitem escolher o programa original, ao passo que uma simples operação de
abertura pode não o detectar correctamente.

Unir genealogias
Unir duas genealogias, ou seja, somar dois ficheiros Gedcom diferentes sem gerar duplicados
ocasionais.

Propriedades
Abre o assistente e edita as propriedades da genealogia: autor, formato dos locais, pastas
multimédia, norma Gedcom preferida, etc.
Neste assistente pode:
reformatar os locais para as jurisdições correctas.
gerar todos os ficheiros multimédia na genealogia e re-anexá-los, caso tenham sido
movidos.
alternar entre Gedcom 5.5 e 5.5.1 e vice-versa
Esta acção só está disponível se tiver um ficheiro Gedcom seleccionado.

Adicionar aos favoritos
Adicionar o ficheiro Gedcom seleccionado aos favoritos.
Tem de ter um ficheiro Gedcom aberto.

Gravar
Gravar o ficheiro Gedcom seleccionado.
Se existirem outros ficheiros Gedcom abertos, estes não serão gravados.
Como garantia contra a perda de dados, o Ancestris mantém uma série de seguranças: este número
pode ser alterado em Opções -> Preferências -> Ficheiros -> Número de cópias de segurança.
Esta função só está disponível se o ficheiro seleccionado sofreu alterações e ainda não foi gravado.

Gravar como...
Gravar o ficheiro ou parte dele sob outro nome.

Particularmente, permite extrair um ramo, parte da genealogia, sob a forma de um ficheiro Gedcom
independente.

Exportar
Exportar uma genealogia para outros espaços, como Geneanet, Geneweb ou CousinsGenWeb.
É importante notar que, como o Ancestris guarda o conteúdo da sua genealogia directamente no
formato Gedcom, o ficheiro Ancestris Gedcom é directamente utilizável por todos os programas de
genealogia a nível mundial.
Contudo, nem todos eles implementam a norma exactamente da mesma forma.
Portanto, é para ser perfeitamente utilizado pelas 3 plataformas acima mencionadas, que a
exportação transforma ligeiramente o ficheiro Ancestris.

Fechar
Fecha o ficheiro Gedcom em uso, sem sair do Ancestris.

Sair
Sai do Ancestris.
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