Página de boas vindas
A página de boas vindas ajuda a começar a utilizar o Ancestris, assim como no dia-a-dia.

Descrição
Esta página é automaticamente aberta na primeira utilização do Ancestris. Consiste em 3 separadores.

Primeiros passos

Esta secção contém os principais elementos necessários para começar. Estes elementos estão acessíveis através dos
botões correspondentes:
criação ou migração de uma genealogia;
dois exemplos de genealogia, o dos Kennedys e o dos Bourbons;
a brochura oficial do Ancestris;
acesso a uma visita guiada;
o objectivo da associação Ancestris, que é oferecer-lhe este programa;
e a possibilidade de fazer uma doação ao Ancestris para apoiar o nosso desenvolvimento.

O meu Ancestris

O segundo componente é para uso diário. Permite o acesso aos últimos ficheiros genealógicos utilizados. Um clique na
cruz vermelha remove o nome do histórico.

Também lhe dá um acesso rápido para abrir uma genealogia ou para modificar as suas preferências.
Finalmente, dá-lhe a lista das últimas modificações no programa. Esta lista está, de momento, apenas em inglês. Se
clicar numa das mensagens, abre o fórum, onde pode ver toda a mensagem em questão, bem como a lista completa
de todas as modificações do programa.

Ajuda

Esta parte da página inicial dá-lhe acesso directo aos capítulos principais da documentação completa dos Ancestris.

Uso
Aceda às diferentes funções, clicando no botão correspondente. Para ver a imagem de fundo completa, clique sobre a
imagem. Também é possível alterar a imagem de fundo clicando em ctrl+clique na imagem.
Um clique no logótipo Ancestris leva-nos à página web do Ancestris.

Personalização
É possível ocultar a janela de boas-vindas sempre que o Ancestris inicia. Se não quiser mostrar a janela de boas-vindas
no arranque, utilize a caixa Mostrar no arranque.
Desmarque esta caixa para que a página de boas-vindas não apareça no próximo arranque. Para a voltar a mostrar, vá
ao menu Janela -> Página de boas vindas para a fazer aparecer, depois pode marcar a caixa.
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