FamYX
Schermvoorbeeld Kwartierstaat formulier, met
kind, ouders en grootouders:

Af te drukken overzichten vanuit FamYX:
(Per keuze te sorteren op diverse velden)
A. Personen
1. Alle
2. Selectie (onder voorwaarden)
3. Individueel (Persoonsblad)
4. Geboorte, Bron en Akte
5. Doop, Bron en Akte
6. Overlijden, Bron en Akte
7. Begraven/Cremeren, Bron en Akte
8. Verjaardagen (Datum, Maand, Sterrenbeeld)
9. Leeftijdsverdeling Stamboom (Diagram)

FamYX
Schermvoorbeeld Relaties, met partner1,
huwelijks/relatie datum en partner2.

B. Relaties
1. Datum, Burgerlijk Huwelijk en Plaats
2. Datum, Kerkelijk Huwelijk en Plaats
3. Famyxnummer en Geslacht
4. Bron en Akte

Schermvoorbeeld Persoonscherm, met tabblad
Algemeen open. Aan deze persoon zijn 4 (max)
afbeeldingen/foto's gekoppeld en weergegeven.

C. Genealogie
D. Parenteel
E. Kwartierstaat
F. Stamreeks
Zowel grafisch als tekstrapport met diverse
selecties, sortering en keuze mogelijkheden.
Schermvoorbeeld Genealogie, met
Stamvader(geel) en Proband(lila):
Deelafdruk van Genealogie grafische weergave:

Naast het tabblad Algemeen zijn er per persoon
nog de tabbladen: Geboorte, Huwelijk/Relatie,
Overlijden, Diverse en Vader/Moeder. Per
tabblad is meer informatie vast te leggen.

FamYX
*Werkt op alle Windows versies en is zeer
gebruiksvriendelijk. De persoonsgegevens zijn
snel en makkelijk in te voeren en te wijzigen.
*Samenvoegen/fuseren van 2 stambomen.
(vanaf versie 5.x)
*Maximaal 4 foto's/afbeeldingen (Ingescand
document, plaatje, familiewapen etc.) direct aan
een persoon toevoegen.
*Foto's/afbeeldingen in div. tekstrapportages
inclusief HTML output. (Uw stamboom kant &
klaar op Internet)

FamYX uitproberen?
Download de gratis demoversie vanaf

www.famyx.nl
Klik op de gele downloadbutton op de homepage
of selecteer via het menu onder download.
In de gratis demoversie van FamYX staat al een
voorbeeld familie-stamboom. Zelf kunt u per
familie maximaal 40 personen toevoegen. Alle
functies en mogelijkheden zijn beschikbaar in de
demoversie.

FamYX
Stamboommanagement

*Overzichten van alle personen en huwelijken
(relaties) naar Bron en Akte.
*Verjaardagslijst van personen gesorteerd op
Geboortedatum, Maand of op Sterrenbeeld
(Horoscoop). Koppel uw eigen sterrenbeelden!
*Privacy: Keuze om in tekstrapporten personen
(met privacy aan) niet te publiceren of als
onbekend te vermelden.
*De overzichten Parenteel en Genealogie zijn
conform de standaard Nederland's Adelsboek
en Nederland's Patriciaat af te drukken.
*Alle relaties ook man-man en vrouw-vrouw
behoren
tot
de
invoermogelijkheden.
(homo huwelijk, samenwonend en geregistreerd
partnerschap).
*Uitgebreide datumcontrole bij de invoer van
datumgegevens van personen en relaties.

Hoe FamYX aanschaffen?
Voor slechts € 20,- bent u donateur en kunt u
voor uw persoonlijk gebruik nieuwe versies en
updates vanaf de FamYX-website downloaden.
Maak uw donatie over op gironr:
4435410 tgv. G.A. van Tricht - Langbroek.
Stuur een email aan famyx@famyx.nl met uw
naam en email-adres, zodat wij hierna een
paswoord en een persoonlijk gebruikersbestand
kunnen toesturen, waarmee u het programma
kunt downloaden en installeren. Uw naam komt
in het programma te staan, dus geef de juiste
door u gewenste naam op!

*Import en Export van stambomen conform
de Gedcom 5.5 standaard. Uitwisseling met
andere stamboom programma's.

Uw donatie is eenmalig, echter afwijkende en/of
extra donaties, sponsoring enz. zijn welkom.

*Goede Backup en Restore (reservekopie)
mogelijkheden van uw stamboomgegevens.

FamYX

*Elk opmerkingen-veld kan vergroot worden
dmv dubbelklikken op het veld, waarna grotere
hoeveelheden tekst kan worden ingevoerd en
bewerkt.

Kent u iemand die ook geïnteresseerd is in
Stamboomonderzoek en Genealogie?
Geef deze folder dan door.

Het nederlandstalige
stamboomprogramma
Maak in een handomdraai uw eigen Familiestamboom en geef zo uw kinderen en
kleinkinderen inzicht in de huidige en
historische familie-relaties.

