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ArkivDigital 
- svensk släktforskning i färg	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 
 

Av släktforskare – För släktforskare	  
	  

Arkiv	  Digital	  har	  tillkommit	  för	  att	  förverkliga	  en	  släktforskares	  dröm	  om	  att	  kunna	  läsa	  arkivmaterial	  
på	  sin	  dator,	  som	  om	  han	  hade	  boken	  i	  sin	  hand.	  

För	  att	  du	  ska	  kunna	  utnyttja	  fördelarna	  av	  vårt	  nya	  material	  i	  färg,	  så	  arbetar	  vi	  ständigt	  med	  att	  

utveckla	  vårt	  program.	  Redan	  idag	  har	  vi	  flera	  funktioner	  som	  gör	  det	  lätt	  att	  hitta	  bland	  alla	  försam-‐
lingar	  och	  böcker.	  Information	  ur	  den	  Nationella	  Arkivdatabasen	  finns	  lätt	  tillgängligt	  och	  genom	  den	  

nya	  funktionen	  AID	  kommer	  det	  att	  bli	  ännu	  enklare	  att	  samla,	  dela	  och	  spara	  information.	  	  

Vi	  arbetar	  ständigt	  med	  att	  tillföra	  mer	  information	  om	  materialet	  i	  databasen	  och	  allt	  blir	  tillgängligt	  
genom	  programmet.	  Vår	  kunskap	  om	  släktforskningens	  utmaningar	  och	  glädje,	  ger	  oss	  möjlighet	  att	  
förstå	  vad	  just	  du	  behöver!	  

	  

Vi	  önskar	  alla	  lycka	  till	  med	  sin	  forskning!	  

	  

Arkiv	  Digital	  
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ArkivDigital online - användarinstruktion 

	  

Programmet	  –	  allmän	  information	  
Programmet	  är	  gjort	  så	  att	  det	  ska	  vara	  enkelt	  att	  bläddra	  i	  böckerna	  och	  att	  söka	  efter	  böcker	  eller	  
sidor	  i	  böckerna.	  Bilddatabasen	  innehåller	  mer	  än	  49	  miljoner	  bilder	  och	  vi	  ställer	  själva	  kravet	  att	  en	  
bild	  ska	  kunna	  klickas	  fram	  av	  kunden	  och	  ”levereras”	  på	  skärmen	  sekundsnabbt.	  Självklart	  måste	  då	  

alla	  delar	  i	  både	  användarens	  och	  vår	  egen	  datormiljö	  fungera	  på	  bästa	  sätt.	  Läs	  gärna	  mer	  om	  detta	  
på:	  http://www.arkivdigital.se/online/installation/systemrekommendationer	  	  

Om	  du	  har	  en	  dator	  som	  inte	  fyller	  kraven	  helt,	  så	  kan	  du	  ändå	  prova	  utan	  kostnad	  genom	  att	  instal-‐

lera	  programmet	  och	  sedan	  ”logga	  in”	  i	  vad	  vi	  kallar	  DEMO-‐läge.	  I	  DEMO-‐läge	  får	  du	  tillgång	  till	  hela	  
programmet	  utan	  begränsningar,	  men	  endast	  två	  församlingar.	  Församlingarna	  heter	  Älvsbacka	  
(Elofsbacka)	  och	  Röke.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Vi	  utvecklar	  och	  förbättrar	  programmet	  kontinuerligt	  och	  fyller	  på	  med	  omkring	  7	  miljoner	  bilder	  

varje	  år.	  Vi	  gör	  detta	  arbete	  i	  samråd	  med	  släktforskarorganisationer	  och	  våra	  egna	  användare	  så	  att	  
det	  på	  bästa	  sätt	  blir	  anpassat	  efter	  hur	  du	  som	  kund	  och	  släktforskare	  vill	  ha	  ditt	  forskningsverktyg.	  

I	  utvecklingen	  av	  både	  programmet	  och	  databasen	  använder	  vi	  avancerad	  teknik.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  
att	  våra	  användare	  får	  information	  om	  när	  en	  ny	  version	  av	  ArkivDigital	  online	  finns	  tillgänglig	  och	  vi	  

skickar	  sådan	  information	  via	  e-‐post	  förutom	  att	  vi	  informerar	  på	  vår	  hemsida.	  
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Installation	  
	  

VIKTIGT:	  
Innan	  du	  installerar	  en	  ny	  version	  av	  programmet	  
måste	  ArkivDigital	  online	  stängas	  helt.	  	  

För	  att	  kunna	  titta	  på	  våra	  bilder	  av	  de	  gamla	  

handlingarna	  måste	  du	  installera	  vår	  programvara.	  
Den	  senaste	  versionen	  heter	  ArkivDigital	  online,	  
version	  1.5.3.	  	  

För	  att	  uppdatera	  från	  en	  tidigare	  version	  

installerar	  man	  bara	  den	  senaste	  –	  ingen	  
avinstallation	  av	  det	  gamla	  programmet	  behövs	  
men	  det	  måste	  vara	  stängt.	  

För	  att	  hitta	  installationslänken	  går	  du	  in	  på	  vår	  

hemsida	  www.arkivdigital.se	  och	  klickar	  på	  programvara	  för	  din	  dators	  operativsystem	  (Windows,	  
Mac,	  Linux):	  	  

Skärmdumparna	  som	  följer	  i	  denna	  instruktion	  är	  från	  Windows	  XP/Vista.	  

	  

Om	  du	  använder	  Windows	  XP/Vista	  eller	  Win7	  så	  kommer	  följande	  meddelanden	  att	  komma	  upp:	  

	  

	  

Säkerhetsvarning:	  Utgivare	  Arkiv	  Digital…	  

	  
-‐	  Klicka	  på	  Kör	  

	   Välj	  Språk:	  	  

	  
-‐	  Klicka	  på:	  OK	  
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Eventuellt	  kan	  din	  dator	  (Windows)	  be	  om	  din	  
tillåtelse	  att	  få	  installera	  programmet	  –	  Du	  måste	  
alltid	  tillåta	  eller	  godkänna	  att	  programmet	  får	  
installeras,	  annars	  kan	  du	  få	  problem	  att	  använda	  
programmet	  ArkivDigital	  online.	  	  

-‐	  Säkerhetsvarningen	  ser	  ut	  så	  här….	  

	  

	  

Rutorna	  nedan	  tillhör	  installationsprogrammet	  och	  kommer	  upp	  under	  installationen:	  	  

Tips:	  
	  Från	  och	  med	  punkt	  1	  nedan	  går	  det	  också	  bra	  att	  använda	  Enter-‐tangenten	  på	  tangentbordet	  för	  
att	  gå	  vidare	  till	  nästa	  steg.	  

1.	  Läs	  igenom	  Licensavtal:	  
Klicka	  på	  Jag	  Godkänner	  	  

2.	  Välj	  installationsväg:	  
	  	  	  	  	  Klicka	  på	  Nästa	  

3.	  Välj	  Startmenykatalog:	  	  
	  	  	  	  	  Klicka	  på	  Installera	  

Du	  har	  nu	  fått	  en	  ny	  ikon	  på	  
ditt	  Skrivbord.	  Ikonen	  ska	  heta	  
ArkivDigital	  Online	  och	  ser	  ut	  

så	  här:	  	  

	  

4.	  Installationen	  pågår:	  
	  	  	  	  Kan	  ta	  en	  stund	  –	  Vänta…	  

5.	  Installationen	  klar:	  
	  	  	  	  	  Tryck	  på	  Stäng	  

6.	  Ny	  ikon	  på	  ditt	  Skrivbord	  

	  

Du	  hittar	  ikonen	  på	  ditt	  Skrivbord	  om	  du	  stänger	  eller	  minimerar	  din	  webbläsare	  (Internet	  Explorer	  
eller	  motsvarande).	  
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Notera:	  	  

När	  programmet	  startar	  allra	  första	  gången,	  kan	  datorn	  ibland	  meddela	  att	  du	  inte	  har	  BEHÖRIGHET.	  
I	  meddelandet	  frågas	  vad	  du	  vill	  göra;	  svaret	  är	  att	  du	  vill	  tillåta	  programmet.	  	  

Om	  inte	  programmet	  startar	  automatiskt	  så	  måste	  du	  stänga	  det	  genom	  att	  ”kryssa”	  (det	  röda	  krys-‐
set	  längst	  upp	  till	  höger	  i	  programfönstret).	  Vänta	  5	  –	  10	  sekunder	  och	  starta	  därefter	  programmet	  
genom	  att	  dubbelklicka	  på	  ikonen	  ArkivDigital	  online	  på	  ditt	  Skrivbord.	  

	  

Att	  Logga	  in	  
	  

Varje	  gång	  du	  startar	  programmet,	  får	  du	  först	  upp	  
en	  s.k.	  inloggningsruta.	  
	  

1.	  Där	  du	  fyller	  du	  i	  ditt	  användarnamn	  (E-‐

postadress)	  –	  ska	  vara	  samma	  som	  du	  använde	  när	  
du	  registrerade	  dig	  på	  vår	  hemsida.	  	  
2.	  Fyll	  sedan	  i	  det	  lösenord	  som	  du	  valde	  vid	  

registreringen.	  

3.	  Klicka	  på	  Ok	  

	  

Tips:	  	  Välj	  inte	  ”Logga	  in	  automatiskt”	  förrän	  du	  har	  provat	  att	  logga	  in	  och	  vet	  att	  det	  fungerar.	  

	  

Programmet	  kommer	  nu	  att	  hämta	  hem	  en	  del	  information	  som	  du	  behöver	  för	  att	  kunna	  söka	  i	  hela	  
bilddatabasen	  och	  visar	  meddelandet:	  
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Översikt	  av	  programmets	  olika	  områden	  och	  funktioner	  

När	  du	  loggar	  in	  i	  programmet	  så	  öppnas	  en	  förbindelse	  till	  vår	  server	  där	  hela	  vårt	  digitala	  bildarkiv	  

finns.	  När	  du	  sedan	  klickar	  på	  t.ex.	  en	  församling	  eller	  på	  en	  volym,	  så	  skickas	  din	  "förfrågan"	  till	  vår	  
dator	  som	  i	  sin	  tur	  skickar	  tillbaka	  det	  du	  har	  frågat	  efter.	  

Programfönstret	  består	  av	  ett	  antal	  olika	  områden:	  
1. Titelraden	  
2. Menyerna	  

3. Funktionsknapparna	  
4. Flikarna	  
5. Sök	  och	  Bildläsningsområde	  

6. Statusfältet	  med	  AID-‐fältet	  

 TITELRADEN	  
Allra	  överst	  i	  programfönstret	  finns	  en	  bred	  färgad	  rand	  som	  kallas	  Titelrad	  och	  som	  visar	  
programmets	  namn	  och	  ibland	  även	  något	  om	  innehållet	  i	  det	  aktuella	  fönstret.	  Oftast	  är	  den	  blå	  
som	  är	  Windows	  standardfärg.	  Längst	  till	  höger	  återfinns	  ett	  rött	  kryss	  som	  

kan	  användas	  för	  att	  stänga	  hela	  programmet	  samt	  knappar	  för	  minimering	  
och	  maximering	  eller	  återställning	  av	  fönstret.	  

	  

 MENYERNA	  
Närmast	  under	  Titelraden	  återfinns	  Menyraden	  som	  börjar	  från	  vänster	  med	  menyn:	  "Arkiv"	  och	  
slutar	  med	  menyn	  ’Hjälp’.	  	  

	  
	  
	  

	  

 FUNKTIONSKNAPPARNA	  
Under	  menyraden	  kommer	  en	  rad	  med	  "Funktionsknappar".	  Där	  hittar	  du	  bl.a.	  Skriv	  ut,	  
Bokmärkesknappen,	  Bläddringsknapparna,	  Zoom	  in	  och	  Zoom	  ut,	  Rotera,	  Bildinställningar	  m.m.	  
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 FLIKARNA	  
Programmet	  är	  byggt	  så	  att	  alla	  bilder	  kommer	  upp	  i	  så	  kallade	  "Flikar",	  på	  samma	  sätt	  som	  ett	  

traditionellt	  kortsystem.	  Flikarna	  med	  sina	  rubriker	  syns	  direkt	  under	  raden	  med	  funktionsknapparna.	  

	  
	  

 SÖK	  och	  BILDLÄSNINGSOMRÅDE	  
Under	  Funktionsknapparna	  är	  ett	  stort	  område	  för	  sökning	  och	  läsning	  av	  bildsidorna.	  Översta	  delen	  
av	  detta	  område	  kommer	  att	  tas	  upp	  av	  flikarnas	  ”huvuden”	  –	  inom	  den	  röda	  markeringen	  på	  bilden	  
ovan	  syns	  tre	  flikhuvuden	  med	  flikarnas	  namn.	  När	  programmet	  startas	  kommer	  alltid	  en	  flik	  med	  

rubriken	  "Sök	  arkiv/volymer"	  upp.	  I	  den	  fliken	  kan	  du	  välja	  vilket	  material	  du	  vill	  arbeta	  med.	  	  I	  den	  
nuvarande	  programversionen	  finns	  det	  tre	  olika	  fliktyper:	  	  

1. Flik	  med	  information	  och	  sökfunktioner:	  ”Sök	  arkiv/volymer”	  
2. Flikar	  för	  läsning	  av	  bildsidor	  s.k.	  ”Bildflikar”	  

	  

 STATUSFÄLTET	  med	  AID-‐FÄLTET	  
Längst	  ned	  i	  programfönstret	  finns	  Statusfältet	  med	  teknisk	  information,	  en	  länk	  till	  vår	  hemsida	  och	  
AID-‐fältet.	  Läs	  mer	  om	  detta	  på	  Funktionsbeskrivningar	  nedan.	  
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Beskrivning	  av	  funktionerna	  

MENYERNA	  –	  Innehåll	  och	  funktioner:	  	  
Närmast	  under	  Titelraden	  återfinns	  
Menyraden	  som	  innehåller	  följande	  

menyer	  och	  menyval:	  

 Arkiv:	  [Alt]+[A]	  
o Logga	  in:	  [Ctrl]+[L]	  

 Öppnar	  inloggningsrutan	  

o Spara	  bilden:	  [Ctrl]+[S]	  
 Ger	  möjlighet	  att	  spara	  aktuell	  bild	  i	  JPG	  eller	  PNG-‐format.	  

o Skriv	  ut	  bilden:	  [Ctrl+P]	  
 Öppnar	  dialogrutan	  ”Skriv	  ut”	  där	  du	  kan	  välja	  skrivare.	  

o Avsluta:	  [Q]	  (om	  menyn	  är	  öppen	  =[Alt]+[A]	  )	  
 Stänger	  programmet	  

 Redigera:	  
o Kopiera	  källhänvisning:	  [Ctrl]+[C]	  	  

 En	  komplett	  hänvisning	  med	  Församling,	  Volymbeteckning,	  Årsperiod,	  Bild/Sidnummer	  

samt	  bildens	  AID	  och	  NAD-‐kod	  för	  volymen.	  

• Exempel:	  Vibyggerå	  AI:6	  (1835-‐1844)	  Bild	  11	  /	  sid	  3	  (AID:	  v122862.b11.s3,	  NAD:	  

SE/HLA/1010224)	  

o Kopiera	  ren	  källhänvisning:	  [Ctrl]+[K]	  
 Ger	  en	  klartext	  med	  församlingens	  och	  volymens	  namn,	  årtal	  och	  bildnummer.	  

• Exempel:	  Acklinga	  AI:2	  (1815-‐1820)	  Bild	  1	  

o Kopiera	  AID	  (Arkiv	  Digital	  ID):	  [Ctrl]+[A]	  	  
 Bildens	  AID-‐kod	  	  (	  exempel:	  v91713.b18.s6	  )	  

o Kopiera	  AID	  Visa-‐URL	  
 Exempel:	  http://www.arkivdigital.se/aid/show/v26363.b1	  

• Öppnar	  bilden	  i	  ArkivDigital	  online	  

o Kopiera	  AID	  Info-‐URL	  
 Exempel:	  http://www.arkivdigital.se/aid/info/v26363.b1	  

• Öppnar	  Arkiv	  Digitals	  hemsida	  med	  information	  om	  församlingen	  och	  möjlighet	  
att	  öppna	  bilden	  i	  ArkivDigital	  online.	  

o Kopiera	  HTML-‐länk:	  [Ctrl]+[Shift]+[C]	  
 	  En	  länk	  som	  kan	  användas	  då	  man	  vill	  ge	  andra	  tillgång	  till	  bilden	  direkt	  i	  Arkiv	  Digitals	  

program.	  Ett	  klick	  på	  en	  sådan	  länk	  öppnar	  bilden	  direkt	  i	  Arkiv	  Digitals	  programvara.	  

o Kopiera	  Anbytarforum-‐länk:	  [Ctrl]+[Shift]+[A]	  
 Ett	  särskilt	  länkformat	  som	  används	  i	  Släktforskarförbundets	  Anbytarforum.	  Fungerar	  

som	  länken	  ovan.	  

o Kopiera	  bildyta:	  [Crtl]+[	  i	  ]	  (i	  =	  image)	  
 Bilden	  kopieras	  upp	  i	  datorns	  minne	  och	  kan	  klistras	  in	  i	  något	  bildbehandlingsprogram	  

eller	  i	  t.ex.	  Microsoft	  Word.	  
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 Visa:	  
o Verktygsrad:	  	  

 Markera	  för	  att	  visa	  /	  inte	  visa	  

o Statusrad:	  
 Markera	  för	  att	  visa	  /	  inte	  visa	  

o Färgschema:	  
 Standard	  

 Högkontrast	  
 Blå…	  m.fl.	  

 Egendefinierad	  (se	  nedan)	  
 Ändra	  egendefinierad	  –	  Med	  hjälp	  av	  en	  särskild	  kod	  kan	  du	  här	  ställa	  in	  hur	  programmet	  

ska	  se	  ut.	  OBS:	  Kräver	  avancerade	  kunskaper!	  

o Språk/Language	  
 Svenska	  
 English	  

o Aktiva	  flikar	  
 Visar	  rubrikerna	  till	  alla	  öppna	  flikar	  i	  en	  lista.	  

 Bokmärken:	  
o Bokmärken	  [Ctrl]+[B]:	  

 Öppnar	  Bokmärkesfönstret	  

o Bokmärk	  sida	  [Ctrl]+[D]:	  
 Skapar	  ett	  nytt	  bokmärke	  för	  den	  aktuella	  sidan	  

o Exportera	  bokmärken:	  
 Skapar	  en	  fil	  med	  alla	  dina	  bokmärken	  på	  den	  plats	  du	  själv	  väljer	  

o Importera	  bokmärken:	  
 Ger	  dig	  möjlighet	  att	  hämta	  bokmärken	  och	  spara	  dem	  på	  vår	  server.	  

Observera:	  Alla	  bokmärken	  som	  du	  har	  sparat	  tidigare	  på	  vår	  server	  försvinner	  
när	  du	  importerar	  bokmärken	  från	  en	  fil	  som	  du	  sparat	  på	  din	  dator.	  

 Verktyg:	  
o Inställningar	  

 Öppnar	  en	  dialogruta	  där	  du	  kan	  välja	  generella	  inställningar	  för:	  

• Spara	  öppna	  flikar	  

• Bildinställningar	  

 Hjälp:	  
o Hjälpsidan	  

 Öppnar	  kundsupportsidan	  i	  din	  webbläsare	  

o Om	  AD	  Online:	  
 Information	  om	  programvaran	  
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FUNKTIONSKNAPPARNA	  
Under	  menyraden	  kommer	  en	  rad	  med	  "Funktionsknappar".	  Där	  hittar	  du	  bl.a.	  knappen	  för	  Sökning,	  
Utskrift,	  Bokmärken	  samt	  knappar	  för	  hantering	  av	  bilderna	  i	  Bildflikarna.	  	  

	  

	  
	  

	  

De	  första	  tre	  knapparna	  från	  vänster	  är:	  

 Knappen	  ”Sök	  arkiv”:	  
o Ett	  klick	  på	  knappen	  öppnar	  en	  ny	  ”Sök	  arkiv”-‐flik.	  Genom	  denna	  funktion	  kan	  du	  ha	  flera	  

församlingars	  volymer	  tillgängliga	  samtidigt.	  

 Knappen	  ”Skriv	  ut”:	  
o Öppnar	  dialogrutan	  ”Utskrift”	  där	  du	  kan	  välja	  skrivare	  och	  skrivarinställningar.	  

 Knappen	  ”Bokmärken”:	  
o Öppnar	  Bokmärkesfönstret	  där	  du	  ser	  vilka	  bokmärken	  du	  har.	  

	  

 Övriga	  knappar:	  
Med	  dessa	  knappar	  kan	  du	  bläddra	  på	  flera	  olika	  sätt	  samt	  Zooma,	  rotera	  och	  justera	  bildinställning-‐
arna.	  	  
Deras	  funktioner	  beskrivs	  i	  detalj	  under	  respektive	  användningsområde	  nedan.	  
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FLIKARNA	  
	  

 Allmänt	  om	  flikarna	  

Flikarnas	  huvuden	  innehåller	  en	  del	  funktioner	  som	  nås	  via	  musklick	  med	  höger	  musknapp	  på	  någon	  
av	  flikarna.	  I	  den	  röda	  markeringen	  på	  bilden	  nedan	  syns	  den	  snabbmeny	  som	  man	  då	  får	  upp.	  

Alternativen	  i	  snabbmenyn	  är:	  

• Stäng	  flik	  

• Stäng	  alla	  andra	  flikar	  utom	  denna.	  

• Visa	  i	  eget	  fönster	  (röd	  markering	  i	  bilden	  nedan)	  
o Ett	  fönster	  med	  endast	  några	  enkla	  funktioner	  öppnas	  med	  den	  aktuella	  bilden	  i.	  

Zoomning	  och	  vanliga	  navigeringsfunktioner	  fungerar	  i	  fönstret.	  

• Aktiva	  flikar	  
o Visar	  en	  lista	  med	  alla	  öppna	  flikars	  rubriker.	  	  

Denna	  funktion	  återfinns	  också	  längst	  till	  höger	  i	  raden	  av	  

flikhuvuden.	  
	  
På	  bilden	  nedan	  syns	  det	  separata	  fönster	  som	  öppnas	  då	  man	  väljer	  att	  ”visa	  i	  eget	  fönster”.	  	  

Fönstret	  är	  i	  första	  tänkt	  som	  en	  hjälp	  att	  snabbt	  kunna	  kontrollera	  en	  uppgift	  utan	  att	  behöva	  öppna	  
en	  helt	  ny	  bildflik	  via	  ”Sök	  Arkiv”-‐fönstret.	  Fönstret	  har	  begränsade	  funktioner.	  
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 Fliken	  ”Sök	  arkiv/volymer”	  
	  

	  
	  
	  

	  

	  
	  

Röda	  markeringarna	  ovan	  i	  nummerordning:	  	  

1. Sök	  Arkiv:	  	  

Här	  fyller	  du	  i	  namnet	  på	  den	  församling	  (arkivbildare)	  som	  du	  vill	  arbeta	  med.	  Så	  fort	  du	  börjar	  
skriva	  in	  namnet	  så	  ”filtreras”	  listan	  med	  
församlingsnamnen	  nedanför	  (	  5.)	  

2. 	  Avancerade	  sökalternativ:	  
Om	  du	  klickar	  på	  knappen	  så	  får	  du	  upp	  
tre	  rutor	  med	  möjlighet	  att	  välja	  

Arkivtyp,	  Län	  och	  Landskap:	  Så	  länge	  
denna	  ruta	  är	  synlig	  så	  gäller	  de	  val	  du	  gjort.	  	  
OBS!	  	  Om	  du	  stänger	  rutan	  så	  gäller	  inte	  längre	  dina	  val!	  

3. NAD:	  Detta	  är	  information	  om	  var	  i	  Riksarkivets	  system	  du	  återfinner	  den	  valda	  församlingen.	  	  
Om	  du	  klickar	  på	  den	  blåa	  texten	  (länk)	  så	  öppnas	  din	  webbläsare	  och	  ger	  dig	  direkt	  tillgång	  till	  
Nationella	  Arkivdatabasens	  information	  om	  den	  aktuella	  församlingen.	  

4. Info:	  I	  denna	  ruta	  kan	  du	  läsa	  en	  del	  viktig	  information	  om	  den	  valda	  församlingen.	  Här	  kan	  du	  
bl.a.	  se	  om	  församlingen	  bytt	  namn	  eller	  uppgått	  i	  en	  annan	  församling	  och	  när	  detta	  i	  så	  fall	  

skedde.	  
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5. Församlingslista	  (Arkivbildare):	  	  
Visar	  upp	  alla	  församlingar	  som	  finns	  i	  Arkiv	  Digitals	  bilddatabas	  eller	  ett	  urval	  av	  församlingar	  

och	  används	  på	  följande	  sätt:	  
a. Hitta	  en	  församling:	  

i. Genom	  filtrering:	  

1. Om	  du	  fyllt	  i	  Sökrutan	  med	  t.ex.	  ”skara”	  så	  visas	  alla	  församlingar	  som	  
innehåller	  bokstavskombinationen	  ”skara”	  i	  namnet.	  

2. Fyll	  i	  en	  bokstavskombination	  i	  Sökrutan	  som	  kan	  ingå	  i	  ett	  flertal	  ”för-‐
samlingar”	  för	  att	  få	  upp	  dessa.	  

ii. Utan	  filtrering:	  

1. Scrolla	  ner	  i	  listan	  som	  är	  sorterad	  i	  bokstavsordning	  
a. Med	  mushjulet	  
b. Med	  scrollningslisten	  i	  listans	  högra	  kant	  

b. Se	  alla	  volymer	  som	  finns	  i	  den	  valda	  församlingen:	  
i. Markera	  Församlingens	  rad	  i	  listan	  så	  fylls	  den	  högra	  fönsterdelen	  (Volymer)	  med	  

alla	  Volymer	  (böcker)	  som	  finns	  tillgängliga	  i	  bilddatabasen.	  

6. Info:	  I	  denna	  ruta	  kan	  du	  läsa	  en	  del	  viktig	  information	  om	  den	  valda	  volymen	  (boken).	  Här	  kan	  
du	  bl.a.	  se	  om	  det	  finns	  skador,	  saknas	  sidor	  eller	  vilken	  annan	  information	  som	  kan	  finnas	  i	  bo-‐
ken.	  

7. Volymlista	  (böcker):	  Visar	  upp	  alla	  volymer	  som	  finns	  i	  den	  församling	  du	  valde	  i	  Församlingslis-‐
tan	  (	  5.)	  

a. Öppna	  en	  volym	  

i. För	  att	  öppna	  en	  volym	  (bok)	  för	  läsning	  behöver	  du	  dubbelklicka	  på	  volymens	  
rad.	  	  	  Alternativt	  kan	  du	  markera	  raden	  och	  sedan	  trycka	  [Enter]	  på	  tangent-‐
bordet.	  

	  När	  du	  gjort	  det	  så	  öppnas	  en	  ny	  flik	  med	  den	  aktuella	  boken.	  Se	  stycket	  när-‐
mast	  under.	  

	  

	  

 Flikar	  för	  läsning	  av	  Bildsidor	  
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För	  att	  öppna	  en	  bildflik	  ska	  du	  dubbelklicka	  på	  den	  volym	  -‐	  raden	  i	  volymlistan	  i	  Sök/arkivfliken	  -‐	  
som	  du	  vill	  öppna	  och	  läsa.	  När	  du	  dubbelklickat	  så	  öppnas	  en	  ny	  flik	  och	  bokens	  första	  bild	  kommer	  

fram	  i	  fliken	  –	  oftast	  pärmen.	  Pärmen	  och	  pärmryggen	  bekräftar	  att	  du	  har	  kommit	  till	  rätt	  bok	  och	  är	  
därför	  viktig	  att	  ha	  med	  i	  databasen.	  

När	  bilden	  har	  kommit	  fram	  så	  kan	  du	  göra	  följande	  med	  den	  för	  att	  underlätta	  läsningen:	  

• För	  att	  Navigera	  (flytta	  runt)	  på	  bilden:	  

o Sätt	  musmarkören	  mitt	  i	  bilden	  –	  håll	  ner	  vänster	  musknapp	  och	  dra	  bilden	  åt	  
valfritt	  håll.	  

o Använd	  Pilknapparna	  på	  tangentbordet	  för	  att	  ”åka”	  åt	  valfritt	  håll.	  

o Använd	  Pilknapparna	  +	  [Ctrl]	  för	  att	  ”åka”	  till	  valfri	  ”kant”.	  

• För	  att	  Zooma:	  
o Använd	  Zoomningsknapparna	  i	  Funktionsraden	  [+]	  och	  [-‐	  ]	  för	  att	  zooma	  in	  eller	  

ut.	  
o Använd	  [+]	  eller	  [-‐]tangenterna	  på	  tangentbordet.	  
o Använd	  mushjulet	  för	  att	  zooma	  in	  eller	  ut.	  

• För	  att	  Bläddra:	  
o Använd	  Bläddringsfunktionerna	  i	  Funktionsraden.	  

i. [-‐5]	  	  	  ger	  bläddring	  5	  sidor	  tillbaka	  i	  

boken	  
ii. [-‐1]	  	  ger	  bläddring	  	  1	  sida	  tillbaka	  i	  boken	  
iii. [+1]	  	  ger	  bläddring	  1	  sida	  framåt	  i	  boken	  

iv. [+5]	  	  ger	  bläddring	  5	  sidor	  framåt	  i	  boken	  
v. I	  Bläddringlistan	  (ovan)	  kan	  du	  välja	  valfri	  sida	  att	  gå	  till	  direkt.	  

o Bläddra	  med	  tangentbordet:	  

i. [Shift]	  och	  [	  PageUp]	  	  ger	  bläddring	  5	  sidor	  tillbaka	  i	  boken	  
ii. [	  PageUp	  ]	  	  ger	  bläddring	  	  1	  sida	  tillbaka	  i	  boken	  
iii. [PageDown]	  	  ger	  bläddring	  1	  sida	  framåt	  i	  boken	  

iv. [Shift]	  och	  [PageDown]	  	  ger	  bläddring	  5	  sidor	  framåt	  i	  boken	  

• För	  att	  ladda	  i	  samma	  bild	  igen:	  

o Knappen	  Åter	  ger	  dig	  möjlighet	  att	  hämta	  samma	  bild	  igen.	  

• För	  att	  Rotera	  en	  bild:	  
o Använd	  Knapparna	  Rotera	  V	  och	  Rotera	  H	  i	  Funktionsraden.	  	  

Knapparna	  ger	  90	  graders	  rotation	  varje	  gång	  du	  klickar	  på	  dem.	  Du	  kan	  rotera	  
hur	  mycket	  du	  vill	  genom	  att	  klicka	  upprepade	  gånger	  på	  samma	  knapp.	  

• För	  att	  återställa	  zoomningen	  av	  bilden	  så	  att	  Hela	  bilden	  syns	  igen:	  

o Klicka	  en	  gång	  på	  knappen	  Hela	  i	  Funktionsraden.	  Alternativt	  kan	  du	  använda	  
tangentbordskombinationen	  [Shift]+[Home].	  

• För	  att	  ändra	  Bildinställningar	  (bilden	  utseende):	  

o Klicka	  på	  knappen	  Bildinställningar	  i	  funktionsraden.	  
i. Använd	  de	  olika	  funktionerna:	  

I. Ljusstyrka	  

II. Utjämna	  (standard)	  



	  
	  

16	  
	  
	  
	  

III. Autokontrast	  
IV. Skärp	  till	  

V. Gulkontrast,	  hjälper	  vi	  vissa	  synskador	  
VI. Avancerade	  filter,	  prova	  dig	  fram	  för	  att	  åstadkomma	  en	  effekt	  

som	  passar	  dina	  behov.	  

o Klicka	  på	  en	  gång	  till	  på	  knappen	  Bildinställningar	  för	  att	  stänga	  inställningsfäl-‐
tet.	  

STATUSFÄLTET	  med	  AID-FÄLTET	  
Längst	  ned	  i	  programfönstret	  finns	  Statusfältet.	  	  

I	  Statusfältet	  kan	  du	  se	  följande	  information	  och	  funktion:	  

 Röd	  ram:	  Teknisk	  information	  
Du	  kan	  bl.a.	  se	  information	  om	  hur	  lång	  tid	  en	  nedladdning	  av	  bilder	  och	  data	  tar,	  vilket	  kan	  användas	  
för	  att	  kontrollera	  att	  programmet	  arbetar	  som	  det	  ska	  mot	  vår	  databas.	  
	  

 Grön	  ram:	  Länk	  till	  ArkivDigitals	  hemsida	  
www.arkivdigital.se	  -‐	  Länken	  återfinns	  till	  vänster	  om	  AID-‐fältet	  och	  fungerar	  som	  en	  snabblänk	  till	  

vår	  hemsida.	  
	  

 Lila	  ram:	  AID-‐fältet:	  
Alla	  bilder	  i	  vår	  databas	  har	  en	  unik	  identitet	  som	  kallas	  AID.	  Benämningen	  AID	  står	  för	  det	  
internationella	  ordet	  för	  Hjälp.	  Meningen	  är	  att	  alla	  som	  använder	  AID	  i	  sin	  forskning	  ska	  kunna	  

använda	  det	  som	  en	  hjälp	  att	  hitta	  tillbaka	  till	  en	  uppgift	  och,	  om	  man	  vill,	  även	  hjälpa	  andra	  att	  hitta	  
information.	  Hur	  man	  vill	  använda	  AID	  är	  helt	  upp	  till	  varje	  person.	  AID	  består	  av	  information	  
baserad	  på	  hur	  vi	  indexerar	  våra	  bilder.	  

	  
Varje	  bilds	  AID	  syns	  i	  AID-‐rutan	  och	  kan	  kopieras	  på	  flera	  olika	  sätt:	  

1. Genom	  Klipp-‐o-‐Klistra-‐funktionen:	  
a. Markera	  koden	  i	  AID-‐rutan	  och	  kopiera	  genom	  att	  trycka	  [Ctrl]	  och	  [C]	  på	  tangentbordet.	  

	  
2. Genom	  Redigera-‐menyn	  i	  menyraden:	  

a. Menyvalet:	  Kopiera	  AID	  

b. Tangentbordskombinationen	  [Ctrl]+[A]	  	  
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TANGENTBORDSKOMBINATIONER	  (KORTKOMMANDON)	  
För	  att	  underlätta	  hanteringen	  av	  programmet	  finns	  ett	  antal	  tangentbordskommandon.	  Nedan	  är	  

beskrivningen	  indelad	  i	  tre	  grupper:	  
1.	  Menyval	  
2.	  Bild	  och	  flikhantering	  

3.	  Förflyttning	  av	  markören	  (fokus)	  i	  programmet	  (mellan	  olika	  delar	  av	  t.ex.	  i	  Sök	  arkiv-‐fliken)	  	  

Att	  notera	  för	  Mac-‐användare:	  Använd	  Command	  [⌘] knappen	  där	  det	  står	  [Ctrl]	  i	  beskrivningen.	  

Menyval	  
Arkiv:	   [Ctrl]+[L]	   Öppnar	  inloggningsrutan	  
	   [Ctrl]+[S]	   Spara	  aktuell	  bildyta	  
	   [Ctrl]+[P]	   Öppnar	  Skrivarfunktionen	  
	   [Q]	   Avslutar	  programmet	  
	   	   	  
Redigera:	   [Ctrl]+[C]	   Kopiera	  källhänvisning	  
	   [Ctrl]+[K]	   Kopiera	  ren	  källhänvisning	  
	   [Ctrl]+[A]	   Kopiera	  AID	  (Arkiv	  Digital	  ID)	  
	   [Ctrl]+[Shift]+[C]	   Kopiera	  HTML-‐länk	  
	   [Ctrl]+[Shift]+[A]	   Kopiera	  Anbytarforum-‐länk	  
	   [Ctrl]+[I]	  	   Kopiera	  den	  aktuella	  (synliga)bildytan.	  Anm:	  I:et	  står	  för	  

”image”.	  
	   	   	  
Bokmärken:	   [Ctrl]+[B]	   Öppnar	  bokmärkesfönstret	  
	   [Ctrl]+[D]	   Skapar	  nytt	  bokmärke	  av	  den	  aktuella	  sidan.	  
	  

Bild	  och	  Flikhantering	  
Förflyttning	   	   	  
i	  bild:	   [Piltangent]	   Flyttar	  i	  pilens	  riktning	  
	   [Piltangent]	  +	  [Shift]	   Ökar	  stegen	  i	  flyttningen	  
	   [Piltangent]	  +	  [Ctrl]	   Flyttar	  till	  kanten	  av	  bilden	  i	  höjd	  och	  sidled	  fr.	  aktuell	  position	  
	   [Piltangent]	  +	  [Ctrl]	  +	  [Shift]	   Flyttar	  till	  kanten	  av	  bilden	  i	  höjd	  och	  sidled	  centrerat	  
	   [Home]	   Flyttar	  till	  övre	  kanten	  i	  aktuellt	  läge	  
	   [End]	   Flyttar	  till	  nedre	  kanten	  i	  aktuellt	  läge	  
	   	   	  
Zoomning:	   [+]	   Zoom	  in	  
	   [-‐]	   Zoom	  ut	  
	   [Shift]	  +	  [Home]	   Zoomar	  till	  ”Hela”	  –	  så	  att	  hela	  bilden	  syns	  
	   	   	  
Bläddring:	   [PgUp]	  	  /	  	  [PgDn]	   1	  bild	  tillbaka	  /	  1	  bild	  framåt	  
	   [Shift[	  +	  [PgUp]	  	  /	  	  [PgDn]	   5	  bilder	  tillbaka	  /	  5	  bilder	  framåt	  
	   	   	  
Flik-‐skifte:	   [Ctrl]	  +	  [PgUp]	  	  /	  	  [Pg	  Dn]	   Skiftar	  1	  Flik	  bakåt	  /	  skiftar	  1	  Flik	  framåt	  
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Flytta	  markören	  mellan	  olika	  delar	  av	  programmet	  
När	  programmet	  startar	  kan	  man	  förflytta	  markören	  (fokus)	  till	  olika	  områden	  i	  programmet	  genom	  

att	  använda	  [TAB]-‐tangenten.	  Tangentkombinationen	  [Shift]	  +	  [TAB]	  ger	  omvänd	  
förflyttningsordning.	  
När	  programmet	  startar	  har	  programfönstret	  fokus,	  men	  markören	  syns	  ingenstans.	  Man	  kan	  flytta	  

fokus	  till	  nästa	  område	  i	  programfönstret	  genom	  tryck	  på	  TAB-‐tangenten	  och	  kan	  fortsätta	  genom	  
programmets	  olika	  områden	  i	  följande	  ordning:	  

• Sökrutan	  

• Sök-‐knappen	  

o Svarar	  på	  [Enter]-‐tangenten	  

• Avancerade	  sökalternativ	  
o Svarar	  på	  [Space]-‐tangenten	  

 Alternativen	  ”Arkiv”,	  ”Län”	  och	  ”Landskap”	  väljs	  med	  [TAB]-‐tangenten	  

• Bläddring	  i	  listorna	  görs	  med	  [PIL]-‐tangenter	  

• Informationsrutan	  
o Om	  det	  finns	  länkar	  i	  informationsrutan	  ger	  [TAB]-‐tangenten	  förflyttning	  till	  den.	  

• Arkivbildarlistan	  (”Församlingslistan”)	  

o Markerad	  rad	  väljs	  genom	  [Enter	  ]	  

• Volymlistan	  
o Markerad	  Volym	  öppnas	  genom	  [Enter]	  

• Flik-‐huvud	  
o Om	  det	  finns	  fler	  flikar	  öppna	  kan	  förfyttning	  till	  närmaste	  flik	  ske	  genom	  [PIL]-‐knappar.	  

Mellan	  vissa	  områden	  krävs	  mer	  än	  en	  tryckning.	  

	  

	  

	  

FAQ	  
På	  vår	  hemsida	  finns	  svaren	  på	  vanliga	  frågor:	  http://www.arkivdigital.se/kundtjanst/vanliga_fragor	  
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Tack	  för	  att	  du	  vill	  prova	  Arkiv	  Digitals	  tjänster!	  

Av	  släktforskare	  –	  För	  släktforskare	  

	  

	  

Vi	  arbetar	  tillsammans	  med	  släktforskare	  och	  de	  stora	  släktforskar-‐	  
organisationerna	  för	  att	  utveckla	  den	  bästa	  släktforskningstjänsten.	  
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