Tak fordi du vil være med!
Vejledning til indekseringer på Familysearch – Danske borgerlige vielser
Først skal selve programmet til brug for indeksering downloades, det er meget let gjort
TRIN 1:
I din browser taster du https://familysearch.org/volunteer/indexing
Tryk på ”Get Started” og du får følgende billede
Tryk ”Download Now” og ”Run”
Programmet bliver nu downloadet, en ny genvej
Er nu på skrivebordet.

Så er du klar til at hjælpe med indekseringen.

Hvordan gør man så?
TRIN2:
Tryk på

det nye Ikon – Indtast dit brugernavn og password

Tryk på ”Download Batch”

Programmet åbner et nyt lille vindue, som viser alle de projekter vi kan vælge.
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Vi er interesseret i Danmark, derfor markerer vi ” Vis alle projekter”
”Show all projects”

Brug rullepanelet ude i højre side og find
”Danmark - Borgerlige Ægteskab… Danish 1923-1961
Nu skal vi vælge hvor mange filer vi ønsker at indekserer, start med 1
Tryk Ok
Programmet henter og åbner den ønskede fil. Luk det lille billede.
Tryk ”Close”

Inden vi går rigtig i gang skal vi lige fortælle programmet nogle få ting.
Er det scannede billede vi ser til at læse, ikke læsbart, dobbelt scannet o.s.v.

I vores tilfælde er det læsbart og det scannede billede indeholder 2 indførelser,
vi vælger ”Normal” under billedtype.
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Nu mangler vi kun at fortælle, at der er 2 indførelser pr. scannede billede.
Det gør vi via ”Tools”- Ændr ”Number of records” til 2 - sæt hak i ”Apply to all images”

Tryk på ”Table Entry”

Indtast de ønskede oplysninger – Start med sidenummer og dernæst felterne markeret med gråt
og teksten”Required”
Gode råd:
Brug evt. ”Tab” for at komme til næste
felt.
Brudens efternavn, hvis hun f.eks er
enke, skal der ved hendes efternavn
tastes fødenavn, vielsesnavn eks. Født
Jensen, gift Pedersen bliver til: Jensen
Pedersen.
Alle måneder skrives med bogstaver, kun
3 tegn.

Når vi har tastet alle ønskede oplysninger ind ”popper” et nyt vindue op
Tryk ”OK”
Programmet tjekker de indtastede oplysninger, og du får
mulighed for at ændre i det indtastede, hvis noget er forkert.
Det hænder at programmet ikke genkender et korrekt ”Navn”
så her skal du godkende/accepterer at navnet er korrekt.
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Hvis programmet ikke genkender navnet vil det blive markeret med rødt.
Vi får mulighed for at se andre forslag til evt. korrekt navn, eller rette, hvis vi har tastet forkert.

Vi har nu
indekseret, vores
første fil og skal
sende det til
Familysearch.org
Tryk ”Yes”

Der går lige nogle få øjeblikke og kvitteringen kommer – Tryk OK

Vi er nu klar til at hente en ny batch – se Trin 2
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Kontrol af egne indtastninger
De filer vi indekserer, bliver også tastet af andre og der bliver kørt en kontrol på disse indtastninger.
Når kontrollen er udført har vi mulighed for at se hvor rigtige vore egne indtastninger har været, for på den måde at
blive bedre. Målet er selvfølgelig 100%.
Se resultatet? Tryk på ”Review Batches”

Login med dit brugernavn og password.

Hvis vi vil se hvor fejlene har været kan vi trykke på linjen, vi får så vist
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Hvor vi er uenige med kontrollanten, og sikre på at vores er det rigtige kan der gives feedback.
Er fejlen vores egen, ja så ved vi det til næste gang ☺. Nu kan vi enten ”gå tilbage til listen” eller logge ud.

God fornøjelse – rigtig god arbejdslyst. ☺
Husk du gør en forskel og vi får hurtigere de danske arkivalier gjort søgbare.
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