
Els nostres avantpassats 
tenen tantes històries 

per explicar...



Ancestris,  
genealogia il·limitada

Dissenyats per voluntaris apassionats 
sobre Genealogia, Ancestris és un 

programari de genealogia de font obert 
respectant la norma GEDCOM 

i totalment gratuït.

Trobar els avantpassats i portar-los de 
tornada a la vida, bussejar de nou en el 
seu temps i entenent la nostra història 
és una obra de la memòria col·lectiva 

que els equips Ancestris s'han 
compromès fer accessible a tothom, 

sense restricció.

Des de la seva creació el 1998, Ancestris, 
gestiona cada mes més de 4 milions 

d'avantpassats, 1 milió d'històries familiars,
un passat pujant 55 generacions i una de 
les més antigues avantpassats que daten 

de Merovech. 
Aquests són tants tresors il·limitats en els 
quals tothom podrà bussejar una vegada i 

una altra amb passió i emoció!



Lliure de cost i lliure accés, Ancestris et permet 
mantenir la teva genealogia sota control.
Les vostres dades s'emmagatzemen en un fitxer 
GEDCOM i no hi ha dades genealògiques ocultes
en un fitxer il·legible per un altre programari. 
Ancestris funciona en Windows, MacOS i Linux.

Ancestris t'ajuda en la teva recerca de genealogia i pot 
gestionar diverses genealogies al mateix temps. 
L'intercanvi d'arbres li permet trobar automàticament 
avantpassats comuns amb altres usuaris d'Ancestris i 
compartir informació amb ells.

Ancestris aporta potents característiques a més de
eines tradicionals d'un altre programari.

Amb la publicació d'Internet integrada en el teu lloc
en una navegació molt fàcil d'usuari, la teva genealogia
pot ser vista per cosins que després seran capaços
d'ajudar-vos en la vostra recerca.

Editors clàssics i més sofisticats, vista d'arbre dinàmica,
vista geogràfica, visió cronològica, llista de llocs, fonts i 
mitjans de comunicació, variats estadístiques de 
genealogia: Ancestris ofereix més de 30 eines per 
manipular la teva genealogia o per fer anàlisis. Fins i tot 
podeu obtenir una representació gràfica de l'arbre per 
imprimir-lo més endavant en paper.

Ancestris s'utilitza a 70 països i suporta 15 idiomes.

“ ” 

Ancestris té totes les grans característiques d'un
programari de genealogia i més!

Didier, genealogista apassionat

“ ” 

Ancestris és l'eina ideal per iniciar 
la teva Genealogia o migrar-la 
d'un altre programari.

Alice, historiadora

Gestiona la teva genealogia en total llibertat!

Un potent programari



Ancestris té en compte els teus suggeriments 
diariament. Sentis lliure de suggerir noves 
característiques o millores directament a través del 
programari. Els genealogistes o els programadors us 
respondran a través de la llista de correu, el Fòrum, 
Skype o Twitter.

Si ho desitges, pots apuntar-te a l'equip de Ancestris
de desenvolupadors, traductors o simplement podeu
compartir la vostra experiència en l'ajuda en línia.

“ ” 

L'estricte compliment de la norma GEDCOM permet
intercanviar dades genealògiques sense error.

Guillaume de Morant, 
periodista de la francesa Genealogia Review (RFG).

Una comunitat al vostre servei



COMPLETA
Vostè es beneficia de totes les 
característiques i eines per editar i 
publicar la seva genealogia.

IL·LIMITAT
Pots gestionar un nombre il·limitat
de persones, famílies i altres documents
per tantes genealogies diferents com
desitgis.

COMUNITAT
Us beneficieu d'una assistència gratuïta
de voluntaris reactius i de la comunitat 
d'usuaris.

PODERÓS
Pots comptar amb un programari de 
22 anys que satisfà més de 20 000 
usuaris.

LLIURE
Vostè no paga res, el programari és lliure
per a la vida, i les actualitzacions són 
lliures i disponible directament des del 
programari.

SENSE LLIGAMS
Vostè és lliure d'emmagatzemar, llegir, 
manipular, i publicar la seva genealogia 
sense dependre de qualsevol programari 
o sistema operatiu.

Per què escollir Ancestris?



Descarregueu el programari i 
uniu-vos a la comunitat Ancestris

www.ancestris.org 
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