
GEDexplorer

att överföra data

Android (Google Play 45 kr)
Apple (App Store 50 kr)
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Du kan troligen överföra 
gedcom-filen från vilket 
släktforskningsprogram som 
helst men vi använder ju 
Disgen. Du behöver inte ha 
version 2019.2
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Här ska vi exportera en 
Gedcom-fil

Välj 
Verktyg
Exportera personer
Exportera till GEDCOM
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Vi ska först välja 
var filen ska 
lagras.

Välj fil …
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Observera att den 
förvalda mappen är    
Datamapp > DgGed

Jag brukar skriva ett 
filnamn som består av 
ged + datum

Väj sedan 
Spara
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Här ser du valet av 
mapp och filnamn

Välj 
Nästa
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Acceptera vald 
Teckenkod.

Välj
Nästa
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Här väljer man vad 
du vill exportera. Jag 
brukar välja allt

Klicka på den här högerpilen          så 
kommer alla notiser med.

Observera att bilder och porträtt är med i 
listan men själva bilderna läggs inte i 
gedcom-filen men i samma mapp som 
den dvs DgGed. De måste behandlas 
speciellt, se en senare instruktion för det.

Välj Nästa 8



Här vet jag faktiskt 
inte vad man ska 
välja. 
Jag brukar lämna 
tomt.

Välj 
Nästa
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Här brukar jag 
skriva namn 
och datum 
som 
kommentar.

Välj
Exportera
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Här väljer du Alla 
inmatade personer, 
personer med någon 
flagga eller personer i 
någon söklista som du i 
så fall borde ha gjort 
tidigare.

Välj 
OK
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Vänta!
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Klart!

Observera att alla 
bilder kopierades till 
samma mapp som 
gedcom-filen.

Välj  OK
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Nu är arbetet klart i Disgen
och vi går över till 
GEDexplorer.
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Filen ska nu på något sätt överföras till 
appen som finns i en telefon eller på en 
surfplatta.

Det finns två alternativ
- Lägg filen lokalt på enheten och det kan 
göras t.ex. genom att man mailar sig själv 
med ged-filen bifogad från datorn och tar 
emot med på datorn
- Lägg filen i en molntjänst t.ex. Google 
Drive, Icloud eller OneDrive. 15



Jag visar hur man för över 
till Google Drive

Öppna utforskaren och sök rätt på ged-
filen som i mitt fall ligger i Datamapp > 
DgGed
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Jag öppnar Google 
Drive
Här har jag faktiskt 
en speciell mapp för 
sådana här filer. Men 
det behöver du inte 
ha.

Här har jag en 
gammal gedcom-fil.
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Lägg fönstren sida vid sida och dra in din nya gedcom-fil
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Jag får en bekräftelse.

Nu finns den på plats.
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Nu startar vi appen
GEDexplorer
Du har 2 sätt för att 
hämta datafilen
- Lokala filer, då har 
du kanske mailat till 
dig själv. Jag väljer 
den.
- Andra filer, filen 
ligger i molnet. 
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Jag har alltså mailat mig själv och öppnar mailet 
i enheten och laddar ner filen.
Frågan är sedan hur du ska hitta igen den, i 
vilken mapp den ligger.

Här väljer jag en av filerna.
Observera att sista alternativet är en del av min 
släkt, en fil som jag skickar till någon bekant 
som också skaffat appen GEDexplorer.

(Ser att jag bara har zip-filer här. Du kanske har 
ged-filer, dvs utan fotografier.)

Jag backar tillbaka här.
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- Andra filer, 
filen ligger i molnet. 
Jag väljer denna
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Så här ser det ut 
om filen ligger i 
Google Drive.
Mappen a GEDexplorer har jag gjort 
och är inte nödvändig.

Denna ged-fil innehåller 
inga foton

Denna zip-fil innehåller 
både gedcom-filen och 
foton
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Om man i Disgen har valt att 
ta med bilder men inte har 
med dem i zip-filen så ser 
det ut så här.

Genom att vid gedcom-
exporten inte ha med bilder 
så kanske detta försvinner.
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Så här ser starten ut.

Här finns ett val som inte 
Släkten har nämligen 
Födelseindex där man kan 
välja årtal för födelse.

Upp till höger finns en 
meny, välj den.

25



Längst ner finns Stäng fil.
Det är om du vill välja en 
annan fil. Det valet finns nog 
inte i Släkten för där kan du 
inte välja fil. Du måste 
exportera en ny från Disgen
i så fall.
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Om man har fotografier
måste man packa ner dem
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Om man har 
fotografier 
måste man packa ner dem 
och gedcomfilen i en zip-fil.

Gå in i Disgen
Välj Arkiv, Öppna 
datamappen
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Öppna mappen DgGed
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Här finns din 
gedcom-fil och 
alla dina 
fotografier (jag 
visar bara 3 
stycken här)
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Märk alla bildfiler och din 
nya gedcomfil.
Inget annat ska vara märkt. 
Detta kan vara lite trixigt
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Högerklicka i det 
märkta området och 
välj Skicka till, 
Komprimerad mapp.

Se till så att du inte 
tappar märkningen 
under denna 
procedur.
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Den packade filen (kolla 
blixtlåset)  får ett konstigt 
namn, byt namn.

Det är denna fil som 
antingen
- läggs upp i molnet
eller
- på annat sätt överförs till 
telefonen/surfplattan, t.ex. 
via ett mail till dig själv
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Se tidigare hur man skickar 
iväg filen. Bild nr 15 eller 
klicka nedan

Filen ska nu på något sätt 
överföras till appen som 
finns...
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Lars Hällstig    2020-12-05

hör av dig om något är konstigt: larshallstig@gmail.com
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