Gör ett DISBYT-utdrag
DISBYT är en databas som DIS skapat för att ge alla släktforskare, såväl medlemmar som andra,
möjlighet att söka efter sina förfäder. Man får också möjlighet att knyta kontakt och byta uppgifter med
andra släktforskare som forskar på samma personer.
DISBYT-basen består /okt. 2002/ av 5,8 miljoner poster, uppbyggd av DIS-medlemmar, som har
skickat in utdrag från sina släktforskarprogram. Varje post innehåller uppgift om namn, församling och
årtal för händelser som född, gift eller död.
Alla kan söka i DISBYT - medlemmar och gäster
Medlem i DIS, får uppgifter om en person i taget och vem som har skickat in uppgifterna.
Har du själv skickat in material till DISBYT, får du uppgifter om en familj åt gången och kan dessutom
klättra vidare i släktträden.
Icke medlem i DIS, kan söka i DISBYT som gäst, men kan bara se vilka poster som finns. Man får inte
reda på vem som har lämnat uppgifterna.
Skicka in uppgifter till DISBYT!
Den som skickar in material till DISBYT, får ett användarnamn och lösenord som gör det möjligt att
klättra i släktträden. Materialet blir också jämfört med den befintliga DISBYT-databasen, vilket resulterar i en lista med släktforskare som forskar på samma personer.
För att kunna bidra med uppgifter till databasen skall man för det första vara medlem i DIS och för det
andra göra ett DISBYT-utdrag från programmet DISGEN eller ett GEDCOM-utdrag om man använder
ett annat släktprogram. Det finns även liknande databaser för Finlands, än så länge främst svensktalande delar, samt
från Norge. DIS Norges databas heter DIStreff. De svenska DISBYT-lösenorden gäller i dessa databaser!

DISBYT-utdrag gör på följande sätt;
Klicka på Verktyg på verktygslisten samt därefter på DISBYT-utdrag.

Alt. kan Du hålla in Alt-tangenten och sedan på Y samt därefter på D (stor bokstav).

Bestäm när denna bild kommer fram om avlidna ska med, om tillgänglighet för icke medlemmar samt
klicka därefter på knappen Gör DISBYT-utdrag
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Klicka på knappen Alla inmatade personer (alt. tangenter)
Man kan även trycka på Personer i valda flockar - om man har flockar och ordning på dessa.

I exemplet är inmatade
individer indelade i
flockar. Detta är något
som inte behövs numera, i och med modernare programversioner.

Den tidigare bilden benämnd ”Utdragsbeskrivning - ny” kommer åter, men med en del kompletterande
uppgifter. Utdragsbeskrivningen innehåller här uppgifter om medlemsnummer (sätts automatiskt), om
avlidna ska med, om materialet ska vara tillgängligt för andra än medlemmar, filnamn i mappen DgTmp
samt filstorlek (här 1,5 Mb)
- Ska filen skickas till DISBYT-ansvarig per e-post ska man klicka på Stäng.
- Ska den kopieras till diskett så sätter man in en diskett i uttaget och klickar på ”Kopiera till A:”
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Som framgår av ovanstående bild finns ett antal DISBYT-administratörer vilka är angivna i Diskulogen. På DIS-Aros hemsida www.dis-aros.se finns beskrivning hur man gör för att skicka utdraget.

Att söka i DISBYT
På DIS hemsida www.dis.se kommer man, efter att ha klickat
på ”DISBYT-databas” under ”Huvudmeny:” till bilden till vänster.
Efter att klickat på ”Sök i DISBYT” kommer en bild upp där
man ska fylla i om man är medlem eller gäst.
Är man medlem och erhållit lösenord kommer detta fram
automatiskt vid varje tillfälle om man bockar för att lösenordet
ska behållas.
På efterföljande sida visas att en sökning på ”Flodström från
Västanfors gav 8 träffar, varav undertecknad var en av dessa.
Sökning på hela landet gav 306 träffar.
DISBYT-uppgifter för medlemmar
Genom att klicka på ”Familj” under kolumnen ”Info om” kan
man få uppgifter om den angivna personen.

Sökningen på ”Flodström” för hela
landet gav 306 träffar varav utdraget är en del av dessa.
Nils Andersson Flodström född i
Skinnskatteberg, Västmanlands
län, född 1779 fanns Familjeuppgifter inlämnade från medlemmarna 4467 och 1504.

Uppgifterna över medlem 1504
finns i övre rutan.
Genom att klicka på de olika
personerna kan man ”klättra” i
familjeträdet, såväl uppåt som
nedåt.
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