Mūsu senčiem ir tik daudz
stāstu ko stāstīt...

Ancestris
,

ģenealoģija bez
ierobežojumiem
Izstrādāta no aizrāvušies ar
ģenealoģiju brīvprātīgajiem, Ancestris
ir atvērtā koda ģenealoģijas programmatūra
izstrādāta ievērojot Gedcom standartu
un tā ir pilnīgi bez maksas.
Lai atrastu savus senčus un atspoguļotu
to dzīvi, ienirtu atpakaļ viņu laikmetā
un saprastu mūsu vēsturi
ir kolektīvās atmiņas darbs
ko Ancestris komanda ir izdarījusi
padarot to pieejamu visiem
bez ierobežojumiem..
Kopš tās izveidošanas 1998. gadā, Ancestris
katru mēnesi pārvalda vairāk nekā 4 miljonus
senču, 1 miljons ģimenes stāstu,
ieskatās pagātnē
55 paaudzēs un ir viena no vecākajām
senču datēšanām līdz pat Mérovech I.
Te ir tik daudz neierobežotu dārgumu, kuros
ikviens ar aizrautību un emocijām
varēs ienirt atkal un atkal !

Pārvaldiet savu ģenealoģiju pilnīgi brīvi !
Bez maksas un brīvi izmantojams, Ancestris ļauj jums
pilnībā uzturēt ģenealoģiju.
Jūsu dati tiek glabāti Gedcom failā un
failā nav slēptu ģenealoģisku datu,
kurus nevar nolasīt ar citu programmatūru.
Ancestris darbojas uz Windows, MacOS un Linux.
Ancestris palīdz jūsu ģenealoģijas pētniecībā
un var vienlaikus pārvaldīt vairākas ģenealoģijas
paralēli. Koku koplietošana ļauj jums automātiski
atrast kopīgus senčus ar citiem Ancestris
lietotājiem un dalīties informācijā
ar viņiem.
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Ancestris piedāvā ģenealoģijas programmatūras
visas lieliskās īpašības un daudz ko citu !

Didjē, kaislīgs ģenealoģists

Jaudīga programmatūra

Ancestris piedāvā arī spēcīgas funkcijas papildus
citas programmatūras tradicionāliem rīkiem.
Jūsu vietnē ievietotajā interneta publikācijā ar
lietotājam ļoti draudzīgu navigāciju, jūsu ģenealoģiju
var redzēt radinieki, kuri varēs
palīdzēt jūsu pētījumā.
Klasiskie un sarežģītāki redaktori, dinamisks koku
skatījums, ģeogrāfiskais skatījums, hronoloģiskais
skats, vietu, avotu un mediju saraksts, dažāda
ģenealoģijas statistika: Ancestris piedāvā vairāk nekā
30 rīkus lai manipulētu ar jūsu ģenealoģiju vai
veiktu analīzes. Jūs pat varat iegūt
jūsu koka grafisko attēlojumu drukāšanai
vēlāk uz papīra.
Ancestris tiek izmantots 70 valstīs
un atbalsta 15 valodas.
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Ancestris ir ideāls instruments ģenealoģijas
uzsākšanai vai migrēšanai no citas programmatūras.

Alise, vēsturniece

Jūsu rīcībā esoša kopiena
Ancestris ņem vērā jūsu ieteikumus katru dienu.
Varat brīvi ieteikt jaunas funkcijas vai uzlabojumus
tieši, izmantojot programmatūru.
Ģenealoģisti vai programmētāji jums atbildēs
izmantojot adresātu sarakstu, chat’u
(IRC kanāls), Forumu, Skype vai Twitter.
Ja vēlaties, pievienojieties Ancestris komandai
lai izstrādātu, tulkotu vai dalītos
pieredzē tiešsaistes palīdzībā.
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Stingra atbilstība Gedcom standartiem ļauj jums
bez kļūdām apmainīties ar ģenealoģijas datiem.

Guillaume de Morant,
Franču Ģenealoģijas Pārskata (RFG) žurnālists.

Kāpēc izvēlēties Ancestris ?
BEZMAKSAS
Jūs neko nemaksājat, programmatūra
ir bezmaksas visu izmantošanas laiku,
atjauninājumi ir bez maksas un tie ir
pieejami tieši no programmatūras.

NEATKARĪGA
Jūs varat uzglabāt, lasīt, manipulēt, un
publicē savu ģenealoģiju bez atkarības
no jebkādas programmatūras vai
operētājsistēmas.

BEZ IEROBEŽOJUMIEM
Jūs varat pārvaldīt neierobežotu skaitu
personu, ģimeņu un citu dokumentu tik
daudz dažādām ģenealoģijām, cik jūs
vēlaties.

KOPIENA
Jums ir pieejama bezmaksas atsaucīgu
brīvprātīgo un lietotāju kopienas palīdzība.

SPĒCĪGA
Jūs varat paļauties uz programmatūru kas
pastāv jau 22 gadus un apmierina vairāk
nekā 20 000 lietotāju.

VISAPTVEROŠA
Jūs iegūstat visas iespējas un rīkus
ģenealoģijas rediģēšanai un publicēšanai.

Lejupielādējiet programmatūru un
pievienojieties Ancestris kopienai

www.ancestris.org

