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DIS-träff – Personöversikten i Disgen 2021 

DIS Syd 2 maj 2022 (Zoom) 

1 Olika fönster i Disgen 2021 

1.1 Grundläggande fönster 

- Familjeöversikten (FÖ) 

o Lägg till nya personer 

- Personöversikten (PÖ) 

- Relationsöversikten (RÖ) 

- Notisfönstren 

o Ortsträdet 

o Källträdet 

- Söklista 

1.2 Stödjande fönster 

- Välj person 

- Släktöversikt (SÖ) 

- Antavla resp. stamtavla 

- Karta 

- Analysresultat 

- Kalender 

2 Personöversikten (PÖ) 
 

 



2022-05-02/Torgny Larsson - Ver 1.0 -   Sida 2 

 
 

 

3 De olika panelerna 

3.1 PÖ: Panelen Namn 

 

- Funktioner i högerklick: 
o Utökade namn 

o Lägg till anteckning 

o Ta bort anteckning 

o Lägg till fotnot 

o Ta bort fotnot 
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3.2 PÖ: Panelen Flaggor 

 

- Funktioner i högerklick: 
o Hantera flaggor 

o Koppla loss flagga (DEL) 

3.3 PÖ: Panelen Levnadsnotiser 

 

- Funktioner i högerklick: 
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3.4 PÖ: Panelen Föräldrar 

 

- Funktioner i högerklick: 
o Ändra föräldrarelation 

o Öppna relationsöversikt 

o Växla position 

o Flytta upp 

o Flytta ner 

3.5 PÖ: Panelen Partners 

 

- Funktioner i högerklick: 
o Sätt som centrumperson 

o Öppna relationsöversikt 

3.6 PÖ: Panelen Barn 

 

- Funktioner i högerklick: 
o Sätt som centrumperson 
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3.7 PÖ: Panelen Faddrar 

 

- Funktioner i högerklick: 
o Ändra kommentar 

o Lägg till ny fadder 

o Koppla loss 

o Ta bort fadder 

o Sätt som centrumperson 

o Flytta upp 

o Flytta ner 

3.8 PÖ: Panelen Fadder till (Fadderbarn) 

 

- Funktioner i högerklick: 
o Koppla loss 

o Sätt som centrumperson 

3.9 PÖ: Arbetsmaterial 
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- Funktioner i högerklick: 

 

3.10 Funktioner på alla personer i Personöversikten 

- Högerklick på person i PÖ: 
o Sätt som centrumperson 

o Till kom ihåg-listan 

o Skapa söklista med vald person 

o Lägg vald person till söklistan 

o Till listan över favoriter 

o Öppna personöversikt (i ny fönstergrupp) 

o Öppna familjeöversikt (i ny fönstergrupp) 

o (Öppna relationsöversikt – i ny fönstergrupp) 

4 Vänstermenyn 

4.1 Vänstermenyn i PÖ 

 

Skriv ut (Ctrl+P) Öppnar utskriftsguiden utgående från aktuellt fönster 

 

Välj Person (Ctrl+Q) Öppnar fönstret ”Välj person” för snabbval via 

personlista, favoriter eller genom snabbsökning på 

namn eller person-ID 

 

Detaljerad sökning (Ctrl+F) Öppnar fönstret för detaljerad sökning, som resulterar i 

en söklista, som öppnas i eget fönster 

 

Sök i Disbyt på Internet 

(Ctrl+B) 

Söker i Disbyt för markerad person i söklista, i 

familjeöversikten eller i en byggd tavla 

 

Sök i Dispos på Internet 

(Shift+Ctrl+B) 

Söker i Dispos för markerad person i söklista, i 

familjeöversikten eller i en byggd tavla 

 

Navigera (Shift+Ctrl+N) Funktion för att visa eller skapa nytt fönster i samma 

fönstergrupp 

 

Mer (Shift+Ctrl+U) Mer-menyn 

  Välj vilka enskilda paneler som 

skall visas i PÖ 

Bocka för varje enskild panel du vill skall visas i 

Personöversikten 

  Visa standardpaneler Visa paneler enligt standard 



2022-05-02/Torgny Larsson - Ver 1.0 -   Sida 7 

  Visa personuppgiftspaneler Visar panelerna Namn, Flaggor, Levnadsbeskrivning 

och Arbetsmaterial 

  Visa familjeuppgiftspaneler Visar panelerna för Föräldrar, Partners, Barn, Faddrar 

och Faddrar till 

  Visa alla paneler Samtliga 9 paneler i PÖ skall visas 

  Starta i namnpanelen Markera denna om du vill att PÖ alltid skall visas ända 

uppifrån Namn-panelen. Standard är att fokus ligger på 

Levnadsbeskrivningen 

 

Visa första raden av notiserna 

(Shift+R) 

Enbart första raden av varje notis visas  

 

Visa hela notiserna 

(Shift+R) 

Notisernas hela innehåll visas  

 

Dölj källa (Shift+K) Uppgift om källa visas inte i notiserna 

 

Visa källa (Shift+K) Uppgift om källa visas i notiserna 

 

Föregående i söklista (PgUp) Visar föregående (uppåt) i söklista eller analyslista i 

samma fönstergrupp 

 

Nästa i söklista (PgDn) Visar nästa (neråt) i söklista eller analyslista i samma 

fönstergrupp 

 

Föregående person (Ctrl+PgUp) Visar föregående person 

 

Nästa person (Ctrl+PgDn) Visar nästa person 

 

5 Relationsöversikten 
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