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Pressmeddelande 2011-07-15
Ny version av ADOnLine2 - efterfrågad funktion klar!
Att kunna spara öppnade flikar är en efterfrågad funktion i ArkivDigitals programvara, ADOnLine2. Nu är den klar och tillgänglig i den senaste versionen.
Att kunna stänga av datorn och sedan starta om och på ett enkelt sätt kunna fortsätta där
man slutade, har länge varit en efterfrågad funktion i ArkivDigitals populära släktforskningsprogram. I den nya versionen har denna förenklande och efterfrågade funktion
blivit verklighet i och med att programmet nu automatiskt ”sparar” alla öppna boksidor
(bildflikar) till nästa gång man startar programmet.
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Vare sig man forskar mycket eller lite så är det bekvämt att slippa skriva ner all sidinformationen och istället helt enkelt låta programmet komma ihåg detta.
Förutom denna nya funktion har del andra förbättringar införts, bland annat...
Versionshantering
Egentligen har den största förbättringen skett "bakom kulisserna" då denna uppdatering
hanterar olika versioner av bilderna och volymerna. Detta för att säkerställa att bokmärken och andra hänvisningar fungerar även i uppdaterade eller ändrade böcker. Om man
inte har några hänvisningar till tidigare versioner så kommer man alltid att se den
senaste versionen av volymen och av bilderna.
Programmet finns till Windows, Mac och Linux och är nu tillgängligt på vår hemsida.
Högsommarerbjudande
Samtidigt med denna lansering har vi ett prisvärt abonnemangserbjudande till alla som
vill använda ArkivDigital: 1 månad gratis vid köp av ett årsabonnemang till ett starkt
reducerat pris - se mer om det på vår hemsida www.arkivdigital.se
Släktforskardagarna i Norrköping 27-28 augusti
Årets Släktforskardagar närmar sig med stormsteg. Årets dagar arrangeras helgen den
27-28 augusti i Norrköping. ArkivDigital kommer givetvis att finnas på plats och vi kan
utlova några spännande nyheter. Passa på att komma till vår monter och prata med oss.
Vi finns i monter T42 som ligger i Trozelli-galleriet. Titta även in på Släktforskardagarnas hemsida, http://www.sfd2011.se/ för mer information.
”Av Släktforskare – för Släktforskare är ett begrepp vi tar på stort allvar. Samarbetet
med de stora släktforskarorganisationerna och återkopplingen från alla våra användare
styr i hög grad i vilken riktning utvecklingen går. Programmet kommer successivt att
vidareutvecklas med fler hjälpmedel och mer information kring materialet”, säger
Niklas Hertzman VD och forskningsexpert på ArkivDigital.

Arkiv Digital – framtidens släktforskning
Arkiv Digital digitaliserar genom nyfotografering historiskt arkivmaterial med
fokus på kyrkoboksmaterial vilket tillgängliggörs via bolagets onlinetjänst AD
OnLine till enskilda individer och institutioner som arkiv, bibliotek, föreningar
och utbildningsförbund.
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