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Föreningen för datorhjälp i släktforskningen

Kursplan Katrineholm våren 2014
K1

Disgen fortsättningskurs

Kursledare: Eivor Grafsund.
Kursen är fullbokad
Tisdagar kl. 18.00 – 20.30 i ABF:s lokal i Katrineholm. Omfattar 8 tillfällen.
Våren 2014
Start: tisdag den 21 januari.
Pris: 640:- ordinarie pris, medlem i DIS Filbyter 510:-. Kursmaterial: Pärmen Disgen 8.2 grundkurs.
Maximalt antal deltagare: 8 personer.
Egen dator skall medtagas. Disgen 8.2d skall vara installerat och datorn skall ha ett fungerande
antivirusprogram.
Kursen inleds med en repetition av grunderna i Disgen och fortsätter med avancerade inställningar
för program, bildskärm och utskrifter. Olika typer av utskrifter för ansedlar, antavlor och
stamtavlor. Skriva ut släktmatrikel och göra disbytutdrag. Redigera orters namn, registrera
utländska orter och redigera ortsdatabasen. Konvertera Disgen-orter samt Export till HTML,
Gedcom och text. Söka i Disbyt och Dispos. Introduktion till kartfunktionen i Disgen.
För att kunna tillgodogöra sig denna kurs krävs att man gått Disgen grundkurs eller har
motsvarande kunskaper.

Anmälan och kursvillkor
Anmälan
Fyll i anmälningsformuläret som du kommer till genom att trycka på följande länk:

Till anmälningsformuläret
Bekräftelse
Så snart som möjligt efter anmälan får du besked om du fått plats eller om kursen redan är
fullbokad. Betala inte förrän du fått en kursbekräftelse.

Betalning
Du ska betala då du fått en kursbekräftelse. I denna framgår hur och vad du ska betala samt
de uppgifter du måste uppge vid betalning.
I kursavgiften ingår kursmaterial, kaffe och smörgås. Se under respektive kurs vad som ingår
som kursmaterial.
OBS! Kursavgift återbetalas endast om avanmälan gjorts senast 3 dagar före kursstart.
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Forts kursvillkor
Övrigt
Minst 3 deltagare skall vara anmälda senast 3 dagar före kursstart för att en kurs skall
genomföras. Maximala antalet deltagare på en kurs anges under respektive kurs.
Har du frågor angående villkoren kontakta gärna Birgit Eriksson tel. 013-39 20 39 eller
Anders Nilsson.
Har du frågor angående kurserna kontakta gärna Anders Nilsson 0151-126 19 eller
via e-post a.b.n47@live.se eller Eivor Grafsund 0155-28 35 09 eller grafsund.eivor@gmail.com.
Vi reserveras oss för eventuella ändringar i kursplanen. Om ändringar görs kommer detta i
god tid meddelas via e-post till alla föreningsmedlemmar som vi har e-postadress till.

DATORKUNSKAPER
För den som inte tycker sig kunna hantera sin dator rekommenderas något av följande:
* För självstudier kan ni lämpligen titta på PIM, som betyder “Praktisk IT och Mediakompetens”
och hittas på www.pim.skolverket.se.
* ABF eller andra studieförbund arrangerar också sådana kurser.
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