
Probleem: Geen bestand meer te openen - Leeg grijs scherm – Programma in Progam files?  

 
Zet eerst een kopie van uw huidige bestanden en materiaal weg op een veilige plaats.  

 
Indien van toepassing, verwijder die oude programma installatie in Program Files  met de uninstall die in 
dezelfde map als waar dat oude programma staat. Bij de uitvoering van de uninstall, antwoord JA op alles. 
Verwijder ook de daar aanwezige Aldfaer.cfg. 
Doe nu een “schone” installatie van Aldfaer 6.1 of latere versie via de download vanaf 
http://aldfaer.net/sitemap/index.php?q=node/10039   in de aangegeven default locatie C:\Aldfaer 
 
Deze installatie genereert een startikoon op het bureaublad en tevens volgende default mappen in Mijn 
Documenten\Aldfaer :  

• Gedcom 

• Invoegtoepassingen 

• Materiaal 

• Stambomen en  

• Veiligheidskopiën.  
Verhuis nu uw laatst gebruikte stamboombestand *.aldf naar de map: Mijn Documenten\Aldfaer\Stambomen 
Indien u één enkel bestand heeft (hetgeen aanbevolen is) plaatst u het bijbehorende materiaal in de nieuwe 
map: Mijn Documenten\Aldfaer\Materiaal 
 
Heeft u meerdere stambomen, maak dan in de map Mijn Documenten\Aldfaer\Stambomen nieuwe mappen 
aan voor iedere stamboom, b.v. 
Mijn Documenten\Aldfaer\Stambomen\Janssen 
Mijn Documenten\Aldfaer\Stambomen\Pieters etc. 
en in ieder van deze mappen een map Materiaal 
Plaats nu de diverse stamboombestanden *.aldf in de voor hen bedoelde map en het bijbehorende materiaal 
in de bijbehorende map Materiaal 

1. Start Aldfaer 
2. Na het starten van Aldfaer heeft u een leeg grijs venster.  
3. U doet: Menu > Bestand > Open 
4. Browse naar de map Mijn Documenten\Aldfaer\Stambomen en open de gewenste stamboom 
5. Controleer uw instellingen in Menu > Extra > Instellingen 
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6. Voor de plaats van de veiligheidskopie is mijn aanbeveling dit naar een extern medium te verwijzen 

 
Vergeet niet de vinken Bestandsherstel en Veiligheidskopie bij afsluiten te zetten. Overweeg ook u u 
een hoger aantal veiligheidskopiën als de default 7 wenst 

7. Vervolgens doet u Menu > Stamboom > Eigenschapen en leg het nieuwe pad naar de bijbehorende 
map materiaal vast 

8. Doe nu Menu > Stamboom > Bestandsherstel om de koppelingen naar het materiaal te re-activeren en 
overbodige vermeldingen in de diverse tekstlijsten te verwijderen 

9. Klik het schijf ikoon om het bestand op te slaan. 
 
Als u meerdere stambomen heeft, herhaal vanaf punt 3 voor iedere stamboom 
 
Indien u geen enkel idee hebt waar  uw *.aldf bestanden staan, start Aldfaer en u hebt nu een leeg grijs 
scherm 
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Doe Menu > Bestand > Zoek Aldfaer bestanden 

 
Vink voor V-kopie en Aldfaer programma's uitzetten en klik Zoek. U krijg een resultaat als b.v.: 

 
 
Verhuis nu in de Windows verkenner de gewenste stamboom of stambomen naar de eerder aangegeven 
mappen en open deze. 
 
U zult vaststellen dat nu het materiaal niet gevonden wordt. 
In tabblad persoon staat deze melding met aangegeven waar het bijbehorende materiaal zich nu nog bevindt. 
Verhuis nu in de Windows verkenner  dit materiaal naar de bijbehorende map Materiaal 
Doe nu Menu > Stamboom > Eigenschappen en leg het pad naar het materiaal vast 
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Automatische updates activeren :  

Start > Configuratiescherm > Internetopties > Algemeen.   
Onder Browsergeschiedenis klik op Instellingen.  
Onder Tijdelijke internetbestanden bij 'Wanneer moet er naar nieuwe pagina's worden gezocht?' Kies 
radioknop 'Elke keer als ik de webpagina bezoek' > OK > OK.  
 
Franstalig: Démarrer > Panneau de configuration > Options Internet > Général > Paramêtres > Bouton radio : À 
chaque visite de cette page web > OK > OK 
 
Engelstalig: Start > Configuration panel > Internet options > General > Parameters > Radio button : Each time I 
visit this web page > OK > OK 
 
In Aldfaer : Menu > Extra > Instellingen > Algemeen: zet de vink: Controleren op updates bij opstarten 
 
Invoegtoepassingen:  

Met deze nieuwe installatie heeft u automatisch de bonusrapporten ontvangen maar niet de overige 
invoegtoepassingen. 

• Start Aldfaer : Menu > Help > Versiebeheer invoegtoepassingen.  

• Onderaan het scherm zie je nu staan: Invoegtoepassing met daaronder een wit invulveld. Vul in dat 
invulveld het volgende in: www.aldfaer.net/site/files/downloads/invoeg.html  
Klik vervolgens onderaan de knop Installeer.  

• U heeft nu een lijst van alle beschikbare invoegtoepassingen geïnstalleerd.  

• Klik hierin de blauwe naam van de gewenste module aan en klik Installeer.  

• Herhaal dit voor iedere gewenste module."  
 
Afdrukken van rapporten in kleur 

Bij printer instellingen kiezen voor Kleur in plaats van Zwart wit. 

Bij gebruik van Internet Explorer : 

Doe Menu > Bestand > Pagina instellingen vink zetten bij: Achtergrond kleuren en -afbeeldingen afdrukken. 


