Gem slægtforskningen i Dropbox
Når Legacy bliver installeret på pc’en, opretter programmet automatisk en mappe under Dokumenter på
din pc, hvor Legacy automatisk gemmer den slægtsforskning, som du indtaster. Du behøver ikke engang at
bede Legacy om at gemme, men hvis din pc bryder ned, går al dit arbejde sandsynligvis tabt. Derfor er det
en god ide at gemme arbejdet i ”skyen”, og en god sky til dette formål er Dropbox.
Som det første skal du oprette en Dropbox, som er knyttet til en mailadresse, og som har en adgangskode,
som du for alt i verden skal huske (og skrive ned på et hemmeligt sted).
Du skal forberede din Dropbox til at modtage filer fra Legacy:
Jeg vil foreslå følgende mappestrukur:
Legacy
Data
Media
Slægtsforskning
Familie A
Familie C
Familie D
Familie B
I mappen Legacy > Data skal Legacy gemme den fil, som rummer dine indtastninger.
I Legacy > Media skal Legacy gemme billeder af personer mm plus kopier af opslag fra kirkebøger mm.
I mapperne Slægtsforskning > Familie X skal du gemme billeder af personer mm plus kopier af opslag fra kirkebøger
for de familier, som du forsker i.
Legacy skal derefter indstilles til at gemme i din Droxbox:
Åbn Legacy og klik så først på fanebladet Valg, derefter på tandhjulet og endelig på Filplaceringer.

I felterne til højre står, hvor Legacy som standard gemmer oplysningerne. For at ændre dette skal du klikke
på Skift. Derefter kommer der en menu, hvor du skal finde frem til Dropbox på din pc. Den vil typisk ligge
på stien Denne pc > C: > Brugere > dit navn > Dropbox.
Alle skemaerne mm. med dine indtastninger gemmes i det, som kaldes Slægtsfiler, mens billeder mm. som
du sætter ind i disse skemaer, gemmes i en anden mappe som mediefiler. Legacy (og andre slægtsforskningsprogrammer) sætter nemlig kun tilsyneladende billeder ind i skemaerne. I virkeligheden sætter Legacy
en link ind til det sted, hvor billedet ligger, og viser så billedet på dets rette sted i skemaet, når skemaet
bliver åbnet. Kommer man til at slette billedet eller ændre dets oprindelige placering, kan Legacy ikke mere
vise det, så derfor er det vigtigt, at man ikke ændrer på placeringen af de billeder, som Legacy har adgang
til.

