Onze voorouders hebben
zoveel verhalen te vertellen...

Ancestris,

ongelimiteerde genealogie
Ontworpen door vrijwilligers gepassioneerd
door genealogie, Ancestris
is open soure genealogie software
die de Gedcom standaard respecteert
en is geheel gratis.
Je voorouders vinden en ze weer tot leven brengen,
terug duiken in hun tijd
en onze historie begrijpen
is het werk van het collectieve geheugen
dat Ancestris teams er toe hebben gebracht
om het voor iedereen toegankelijk te maken,
zonder restricties.
Sinds de creatie in 1998, beheerd Ancestris,
elke maand meer dan 4 miljoen voorouders,
1 miljoen familie verhalen,
een verleden dat tot
55 generaties terug gaat, een van de oudste
voorouders dateert uit de tijd van Merovech.
Dit zijn zo veel ongelimiteerde schatten waar
iedereen opnieuw en opnieuw in wil kunnen duiken
met passie en emotie!

Beheer uw genealogie in complete vrijheid!
Vrij van kosten en met vrije toegang, met Ancestris
houd u uw genealogie onder controle.
Uw gegevens worden opgeslagen in een Gedcom-bestand
en er worden geen genealogische gegevens verborgen
in bestanden die onleesbaar zijn voor andere software.
Ancestris werkt onder Windows, MacOS en Linux.
Ancestris helpt u bij uw genealogie onderzoek
en kan meerdere genealogieën tegelijkertijd beheren.
Stamboom delen stelt u in staat om automatisch
overeenkomende voorouders te vinden
bij andere Ancestris gebruikers en met hen informatie
uit te wisselen.

“ ”

Ancestris heeft alle geweldige kenmerken van
genealogie software en meer!
Didier, gepassioneerd genealoog

Een machtig stuk software

Ancestris brengt krachtige functies naast
traditionele functies uit ander software.
Met de geïntegreerde internetpublicatie in uw site en een
zeer gebruiksvriendelijke navigatie, kan uw genealogie
worden opgemerkt door neven en nichten die u dan
behulpzaam zullen kunnen zijn bij uw onderzoek.
Klassieke en meer gesofisticeerde bewerkers, dynamisch
stamboom overzicht, geografische overzicht, chronologisch
overzicht, lijst van plaatsen, bronnen en media, gevarieerde
genealogische statistieken: Ancestris biedt meer dan
30 stukken hulpmiddelen om uw genealogie te manipuleren
of te analyseren. U kunt zelfs een grafische afbeelding
van uw stamboom samenstellen of hiermee uw stamboom
later op papier afdrukken.
Ancestris wordt over 30 landen gebruikt
en ondersteund 13 talen.

“

”

Ancestris is het ideale programma om met uw genealogie
te starten of te migreren vanuit andere software.
Alice, historicus

Een community tot uw dienst
Ancestris houdt rekening met suggesties op een
dagelijkse basis.Voel u vrij om nieuwe functies voor te
stellen of verbeteringen rechtstreeks via de software.
Genealogen of programmeurs zullen op uw reageren
via de mailinglijst, chat (IRC kanaal),
Forum, Skype of Twitter.
Als u het wenst, kunt u deelnemen aan het Ancestris
team van ontwikkelaars, vertalers of u kunt eenvoudig
uw ervaringen delen in de online help.

“”

Strikte naleving van de Gedcom-standaard stelt u in
staat staat uw genealogie gegevens uit te wisselen
zonder fouten.
Guillaume de Morant,
journalist in de French Genealogy Review (RFG)

Waarom kiezen voor Ancestris ?
GRATIS
U betaald niets, de software is gratis
voor het leven, en updates zijn gratis
en beschikbaar rechtstreeks vanuit de software.

GEEN VERPICHTINGEN
U bent vrij om uw genealogie op te slaan,
te lezen, te manipuleren en te publiceren
zonder afhankelijk te zijn van sofware of
operatie systeem..

ONGELIMITEERD
U kunt een ongelimiteerd aantal personen,
families en ander documenten beheren
voor zo veel verschillende genealogieën als
u maar wilt.

COMMUNITY
U profiteert van gratis assistentie van
reagerende vrijwilligers en van
de gebruikers community.

ROBUUST
U kunt rekenen op 20 jaar oude software
tot volle tevredenheid van meer dam
4000 gebruikers.

COMPLEET
U profiteert van al de kenmerken en
hulpmiddelen om uw genealogie
te bewerken en te publiceren.

Download de software en neem deel aan
de Ancestris community

www.ancestris.org

