
Aldfaer	op	een	extern	medium	

 

Wat u zich in de eerste plaats dient af te vragen: 

1) Is dit een verstandig besluit  

2) Hoe zorg ik bij afsluiten voor een veiligheidskopie op een ander medium 

a. Als u deze op hetzelfde medium plaatst, riskeert u verlies van al uw gegevens 

b. Een veiligheidskopie kan automatisch geplaatst worden op de computer waarop op 

dat moment het extern medium is aangesloten. Dit wordt in deze procedure 

toegepast. 

Werkwijze   

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

 

Download de laatste versie Aldfaer vanaf http://aldfaer.net/sitemap/index.php?q=node/10039 en 

bewaar deze. 

Start de installatie en kies xx\Aldfaer waarbij xx de drive letter is van het te gebruiken medium is. In 

de Windows verkenner doet u een linksklik op xx<Aldfaer<Aldfaer.exe en kiest u snelkoppeling 

maken. Deze koppeling versleept u naar xx\ 

Na installatie dient u nu op het externe medium de volgende mappen aan te maken: 

xx\Aldfaer_Data\Gedcom 

xx\Aldfaer_Data \Invoegtoepassingen 

xx\Aldfaer_Data \Materiaal 

xx\Aldfaer_Data \Rapportuitvoer 

xx\Aldfaer_Data \Stambomen 

xx\Aldfaer_Data \Veiligheidskopieën 

Start nu vanaf dit medium het programma 

Onder Menu > Extra > Instellingen > Rapporten > Bestanden past u de paden aan voor de 

Rapportuitvoer en de Eigen sjablonen en Invoegtoepassingen. 

Onder Veiligheidskopie vinkt u aan Bestandsherstel en Automatische veiligheidskopie 

Vervolgens kiest u het pad voor de Veiligheidskopie.  

Mijn suggestie is C: \ wat betekent dat u een veiligheidskopie op een ander medium, de gebruikte 

computer, achterlaat. 

Opmerkingen:  

• U kunt kiezen om deze via e-mail naar u zelf toe te sturen 

• Voorwaarde is toegangsrechten want ik kan mij niet voorstellen dat u het recht heeft om b.v. 

iets op een computer van een archief te plaatsen. Als dat niet is toegestaan rest het pad 
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xx\Aldfaer_Data \Veiligheidskopieën wat betekent zodra u thuis bent, van deze 

veiligheidskopie een kopie op uw computer geplaatst MOET worden 

Vervolgens dient u nu de invoegtoepassingen te installeren 

• 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. (in afbeelding inactief want al geïnstalleerd) 

• U hebt 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. 

 

Plaats nu een kopie van “uw_stamboom.aldf” in de map xx\Aldfaer\Stambomen en open dit bestand 

vanuit Aldfaer.  

Plaats een kopie van uw materiaal in de map xx\Aldfaer_Data \Materiaal. Mochten afbeeldingen niet 

in het Aldfaer venster verschijnen, doe een Bestandsherstel (Ctrl+Shift+B) 

Ten slotte, in Menu > Bestand > Eigenschappen legt u het pad naar deze map vast. 
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Het is mijn aanbeveling om minimaal 1x per maand handmatig een veiligheidskopie MET materiaal 

op uw computer te plaatsen. Hiertoe dient u eerst in Instellingen het pad voor de Veiligheidskopie te 

wijzigen, de procedure Menu > Bestand > Veiligheidskopie maken (Ctrl+B) uit te voeren en 

vervolgens in Instellingen voorheen gebruikte pad te herstellen. 

Voor meer informatie, zie: 

http://www.deruiter.ch/Aldfaer/Helpdesk/Aldfaer%206.htm  


