
Appen Släkten

För Android (Play Butik) 
och iOS

Släkten är ett verktyg som visar genealogiska data som 
exporterats från Disgen. Med Släkten kan du ta med dig 

din släktforskning i din smarttelefon eller surfplatta. 



Installation av Appen släkten 
i Android.

Gå till Play Butik eller 
Google play på mobiltelefon 
eller surfplatta och skriv in 
släkten. 
Observera att du inte kan 
köra appen på en dator. 
(Vad jag vet.)



Välj installera



Appen laddas ner. Vänta



Välj Öppna



Om du redan har installerat 
appen så ser den ut så här.



Om du vill ha mer 
information kan du 
klicka på den här 
länken.



Man kommer till den här 
sidan. Här står det mycket.



Logga in



Med ditt dis-nummer (obs 
endast siffror) och lösenord.



Om du inte har exporterat 
någon fil från Disgen 2019.2 
så ser det ut så här.
Men du kan köra Demo-
trädet om du går upp i 
menyn högst upp till höger 
och väljer Demo.



Så här ser det ut om 
exporten har lyckats.
Startpersonen är den 
person med lägst id-nr i din 
datamapp. Hos mig blir det 
en ”udda” person.
(Detta vore ju bra om man kan 
ändra.)

Testa gärna Hjälp



Hjälptexten

Tillbaka



Börja med att söka en eller flera 
personer



Jag skriver in janne och 
klickar på 
sök (förstoringsglaset)

Om du inte skriver in något 
utan bara klickar på sök så 
får du upp alla personer. 



Det finns bara en
Klicka på hans rad



Här kommer hans personvy med 
Händelser, Föräldrar, Partner, 
Barn, Källförteckningar och 
Orter.
Porträtt för honom, relationen 
och eventuella orter.
Klicka t.ex. på bröllopsfotot
Observera att inflyttad/utflyttad 
här heter 
immigrerade/emigrerade.



Om du har ett porträtt på 
relationen

Tillbaka



Du kommer tillbaka till 
personöversikten. 
Gå längre ner så ser du 
Föräldrar, Partner, Barn och 
Källor.

Klicka på symbolen Släktträd 
uppe till höger.



Du får upp ett släktträd som du kan förstora 
eller förminska. Genom att klicka på olika 
personer kan du också vandra i trädet. Vrid så 
du för lämpligare läge. Växla till cirkelvyn.

Jag har tagit bort den nedersta raden av integritetsskäl.



Cirkelvyn. Du kan även 
vandra i denna. Klicka på delad vy.



Delad vy. När du klickar på ny person så 
uppdateras bägge vyerna.

Klicka sedan på Enbilds vy
Jag klickar på fadern Lars Lundström 
så att han blir centrumperson



Nu är fadern centrumperson. Det ser man 
både i cirkelvyn och i personvyn.

Klicka på Enbilds vy



Enbilds vy.            

.
Byt till personvyn.



Personvyn för fadern.
Det finns tydligen en länk på 
hans födelseort. Klicka på 
den för att komma till 
kartan.



Kartan. 
Förstora gärna med 
plustecknet så att du 
kommer närmare.
Om du har angett 
koordinater i Disgen så 
borde du komma till rätt ort.



Nu är kartan förstorad men 
man ser inte så många 
detaljer. 
Man kan gå över till Maps
för att få en bättre karta.



Du kan välja mellan Maps, 
Earth och Hitta.se. 
Jag väljer Maps.



Nu i Maps, den är också lite 
tråkig. 
Jag försöker byta till Satellit. 
Men klicka först på detta 
val.



Här är valet för Satellit



Nu ser jag gården.

Gå tillbaka



Gå tillbaka

Tillbaka



Nu är du åter i 
personöversikten.

Högst upp till höger finns en 
meny.



Menyn

Inställningar



Inställningar

Tillbaka



Nu är du åter i 
personöversikten.

Välj menyn igen.



Menyn

Åter till startbilden



Startbilden.

Välj menyn igen, nu ser den 
lite annorlunda ut.



Åter till startskärmens meny

om du vill kan du här
logga ut, men det är inte 
nödvändigt

uppdatera (hämtar en ny 
export från servern)



Nu är du utloggad men det 
är ju inte nödvändigt att 
logga ut varje gång.



Dis har mer hjälp på webbsidan
https://www.dis.se/app-slakten

Lars Hällstig    2020-03-17

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

https://www.dis.se/app-slakten?fbclid=IwAR1EdrK_xBdTv89UBlOk97RdQJe573QzfCFlfKE5RkbxmNYD0Yw_clYacNg

