Välkommen till ArkivDigital!
Låt oss bjuda på en kort rundtur.

Du har just startat Arkiv
Digital. Klicka på Sök i
arkivet för att komma
till kyrkböcker och andra
historiska dokument. Där
hittar du också register.
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Sök personer som levde 1950
Sveriges Befolkning 1950 är en databas med
uppgifter om alla svenskar detta år.
Välj Ny registersökning  och gör en sökning
genom att skriva in uppgifter om den sökta
personen i fältet Registersök .
Exempel: Om du vet att din farmor hette Berta
Lundgren och var född 1887 skriver detta i
sökfältet.
Ett sökresultat visas till höger . Klicka på önskad
person och du ser alla uppgifter om personen.
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Hitta arkivhandlingar
Välj Ny arkivsökning  för att hitta kyrkböcker och
andra arkivhandlingar.
Exempel: För att hitta kyrkböcker från Askersund,
skriv Askersund i sökrutan Arkivbildare .
Välj sedan önskad församling i sökresultatet till
höger .
Du kan också orientera dig i ArkivDigitals
källmaterial med hjälp av valen under sökrutan .

Listan visar vilka volymer
som finns tillgängliga från
Askersunds stadsförsamling.
Klicka på en volym och få mer
information.
Dubbelklicka på en volym och
den öppnas.
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Bläddra i en volym

Zooma och flytta

Inställningar

När du öppnat en volym använder
du pilknapparna  för att bläddra
framåt och bakåt eller menyn 
för att visa en speciell sida.

Med Zoom in/ut  i knappraden
kan du förstora och förminska
bilden.

Välj Bildinställningar  om du vill
ändra bildens kontrast, färg etc.

Vill du istället bläddra med
tangentbordet använder du Page
Up/Page Down (+ Shift-tangenten
för att hoppa 5 sidor åt gången).

Du kan göra samma sak med
musens hjul. Ett tredje sätt är att
använda tangenterna plus (+) resp
minus (-).
Med musen kan du också flytta
bilden: håll ner vänster musknapp
och dra i önskad riktning. Du kan
också använda piltangenterna.

Du kan göra egna inställningar i
programmet, välj Inställningar
under ditt namn .
Exempelvis hur snabbt musens hjul
ska zooma, om ikonerna ska vara
stora eller små och hur flikarna ska
öppnas. Prova dig fram!
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Öppna fler volymer samtidigt

Fullskärmsläge

Du kan ha flera volymer öppna samtidigt.
Öppna volymer visas under Aktuellt  på
den vänstra panelen.

Vill du använda nästan hela bildskärmens
yta för att visa arkivhandlingarna klickar
du på tangenten F11.

Växla mellan volymerna genom att klicka
på flikarna .

Vill du förstora ytan ytterligare klickar du
på pilarna  och . Då döljs panelen på
vänster sida och ikonraden förminskas.

Favoritmarkera en volym genom att med
musen tända den röda stjärnan på flikens
överkant .
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Källhänvisningar

Genvägar till bilder

Det är enkelt att göra noggranna
källhänvisningar i ArkivDigital.

Alla bilder i ArkivDigital har en unik kod
(aid), ett praktiskt hjälpmedel för att hitta
en viss bild.

Klicka på knappen Kopiera  och välj
vilken typ av källhänvisning du vill göra.
Den kopieras till datorns urklipp och
kan klistras in i ditt släktforskarprogram
(använd Ctrl+V i Windows).
Du kan också spara en kopia av den
visade bildytan eller av hela bilden.

Skapa koden med knappen Kopiera 
och valet Kopiera genväg (aid) eller med
tangentkommandot Ctrl+Alt+3.
Använd koden genom att klistra in den i
Öppna-rutan .
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Historik
Du kan se vilka volymer du nyligen
använt i programmets Historik .
Ett praktiskt hjälpmedel om du vill
hitta tillbaka till en volym som du
nyligen har stängt.
Om volymerna är många kan du
söka efter önskad volym. Klicka på
Filtrera  och skriv in exempelvis
församlingens namn.
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Bokmärken
Du kan lägga bokmärken på sidor
som du vill återvända till. Använd
knappen Bokmärk  i knappraden.
Bokmärkena hittar du genom
att klicka ditt namn i övre högra
hörnet  och välja Bokmärken.
Du kan ordna dina bokmärken i
kataloger som du skapar själv .
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