Nasi przodkowie mają
tak wiele historii do
opowiedzenia…

Ancestris,

genealogia bez limitów
Zaprojektowany przez wolontariuszy z pasją
o genealogii, Ancestris to oprogramowanie
genealogiczne typu open source
z poszanowaniem standardu GEDCOM
i całkowicie za darmo.
Znalezienie przodków i przywrócenie ich do
życia, cofając się do ich czasów
i zrozumienie naszej historii
jest dziełem pamięci zbiorowej
które dokonał zespół Ancestris
by udostępnić wszystkim,
bez ograniczeń.
Od momentu powstania w 1998 r., Ancestris,
zarządza co miesiąc ponad 4 milionami
przodków, milion historii rodzinnych,
przeszłość idąca wstecz
55 pokoleń i jeden z najstarszych
przodków sięgających Merowingów.
Jest tak wiele skarbów, w których
każdy będzie mógł się zanurzyć raz za razem
z pasją i emocjami!

Zarządzaj dowolnie swoją genealogią!
Darmowy Ancestris z darmowym dostępem pozwala
zachowaj kontrolę nad swoją genealogią. Twoje dane są
przechowywane w pliku GEDCOM i żadne dane genealogiczne nie są ukryte w pliku nieczytelnym przez
inne oprogramowanie.
Ancestris działa na Windows, MacOS i Linux.
Ancestris pomaga w badaniach genealogicznych i
może zarządzać kilkoma genealogiami w tym samym
czasie. Udostępnianie drzewa pozwala na automatyczne znalezienie wspólnych przodków
z innymi użytkownikami Ancestris i udostępniać informacje z nimi.

“

”

Ancestris ma wszystkie wspaniałe cechy
oprogramowania genealogicznego i wiele więcej!
Didier, namiętny genealog

Potężne oprogramowanie

Ancestris oferuje także zaawansowane funkcje
tradycyjnych narzędzi z innych programów.

Dzięki publikacji internetowej zintegrowanych z Twoją
witryną w bardzo przyjaznej dla użytkownika nawigacji, Twoja genealogia może zostać zauważone przez
kuzynów, którzy będą w stanie pomóc Ci w badaniach.
Klasyczne i bardziej wyrafinowane edytory, dynamiczny widok drzewa, widok geograficzny, widok chronologiczny, lista miejsc, źródeł i mediów, zróżnicowane
statystyki genealogiczne: Ancestris oferuje więcej niż
30 narzędzi do modyfikowania Twojej genealogii lub
do analizy. Możesz nawet
renderować graficzne drzewa do wydrukowania
na papierze. Ancestris jest używany w 70 krajach
i obsługuje 15 języków.

“

Ancestris jest idealnym narzędziem do rozpoczęcia
twojej genealogii lub do migracji z innego
oprogramowania.
Alice, historyk

Społeczność do usług
W Ancestris brane są pod uwagę Twoje sugestie
z dnia na dzień. Możesz zaproponować nowe funkcje
lub poprawki bezpośrednio za pomocą oprogramowania. Genealogowie lub programiści odpowiedzą
na twoje pytania za pośrednictwem listy mailingowej,
kanału IRC, Forum, Skype lub Twitter.
Jeśli chcesz, możesz dołączyć do zespołu Ancestris
programistów, tłumaczy, lub po prostu
podzielić się swoim doświadczeniem online.

“”

Ścisła zgodność ze standardem GEDCOM pozwalana wymieniane danych genealogicznych bez
błędów.
Guillaume de Morant,
dziennikarz w French Genealogy Review (RFG).

Dlaczego warto wybrać Ancestris?
BEZPŁATNE
Nic nie płacisz, oprogramowanie jest
darmowe na całe życie, a aktualizacje są
bezpłatne i dostępne bezpośrednio z oprogramowania.

WOLNE
Możesz przechowywać, czytać, modyfikować
i opublikować Swoją genealogię bez
zależności na żadnym oprogramowaniu czy
systemie operacyjnym.

NIEOGRANICZONE
Możesz zarządzać nieograniczoną liczbą
osób, rodzin i innych dokumentów dla tylu
różnych genealogii jak tylko chcesz.

SPOŁECZNOŚĆ

Korzystaj z bezpłatnej pomocy aktywnych
wolontariuszy i użytkowników
społeczności.

POTĘŻNE
Możesz liczyć na oprogramowanie z 22-letnim stażem, która zaspokaja potrzeby ponad
20 000 użytkowników..

WSZECHSTRONNE

Korzystaj ze wszystkich funkcji i narzędzia
do edycji i publikacji Twojej genealogii.

Pobierz oprogramowanie i dołącz
do społeczności Ancestris

www.ancestris.org

