Welkom op Familieweb
Dit is de startpagina van Familieweb voor iedereen, die Familieweb
wil leren kennen en zij die Familieweb een warm hart toe dragen. In
de rechter bovenhoek staan een aantal keuzes voor elke bezoeker
van Familieweb:
- Een keuzelijst met beschikbare talen, waarin Familieweb aan u
getoond moet worden. Alle teksten, die nog niet vertaald zijn
worden in het Nederlands getoond.
- De handleiding raadplegen door op “Gebruiksaanwijzing” te klikken.
Hierin worden alle functies en mogelijkheden van de getoonde
pagina uitgelegd, zodat u de eerste stappen op Familieweb kunt
zetten.
- Als FamiliewebAbonnee of FamiliewebLid kunt u door op “Inloggen”
te klikken naar de beveiligde pagina’s gaan van Familieweb en opent
zich een nieuwe wereld voor u met veel informatie over uw eigen
familie.
U dient over inloggegevens te beschikken, die u krijgt als u zich
geregistreerd heeft voor Familieweb met de keuze “Registreren”
uit de menubalk.
Als uw abonnement verlopen is, moet u dit eerst verlengen; indien
het saldo in uw Webknip toereikend is, gebeurt dit automatisch bij
het inloggen, anders zult u eerst uw Webknip moeten aanvullen.
Is uw abonnement niet verlopen, doch u heeft een negatief
saldo in uw Webknip, dan kunt u pas inloggen, nadat uw
Webknip is aangevuld!
- FamiliewebMarkt brengt u naar de markt van Familieweb, waar u
spullen kunt kopen en verkopen.
- FamiliewebBieb brengt u naar de bibliotheek van Familieweb, waar
u allerlei items kunt lenen.
Indien u langer als tien minuten niet actief bent op Familieweb,
wordt u automatisch uitgelogd en krijgt u de melding dat u geen
toegang meer heeft tot de gekozen pagina. Opnieuw inloggen is
het enige wat u dan moet doen; eventueel nog niet opgeslagen
informatie kan hierbij verloren gaan.

Aan de rechterzijde in de donkerblauwe menubalk staan links naar
andere websites van ISTG, waarop u ook toegang heeft, als u kunt
inloggen op Familieweb. Uitleg over die websites vindt u op die sites
zelf.
Aan de linkerzijde in de donkerblauwe menubalk staan de volgende
keuzes tot uw beschikking om kennis te maken met Familieweb en te
zien welke informatie allemaal beschikbaar is.
Foto’s
Op deze pagina vindt u een selectie foto's van FamiliewebLeden, waarvan zij
graag willen weten waar en waarom deze foto genomen is en wat of wie er op
staat of staan. De laatst gewijzigde of toegevoegde foto staat bovenaan in de
lijst, die verder oplopend gesorteerd is op onderwerp en vervolgens fotonummer.
Met de knoppen onder de 20 omschrijvingen met de gevraagde informatie kunt u
een van de andere 15 pagina’s kiezen. Met de knop “Eerste” gaat u naar de eerste
15 pagina’s met de eerste pagina gekozen en met de knop “Laatste” gaat u naar
de laatste 15 pagina’s met de laatste pagina gekozen.
Indien er meer als 15 pagina’s zijn, dan ziet u links en/of rechts snel-blader
toetsen, waarmee u 15, 30, 60 of 120 pagina’s terug of vooruit kunt bladeren,
afhankelijk van het aantal beschikbare pagina’s.
Door op de knop te drukken voor de beschrijving van de foto wordt de foto
onderaan de pagina geopend en ziet u wat er bekend is en ontbreekt.
Door op de link onder de foto te klikken opent uw e-mailprogramma en kunt u een
email versturen aan de eigenaar van de foto, waarin u uw toevoegingen,
correcties of opmerkingen kwijt kunt.

Gebeurtenissen
Alle gebeurtenissen, vermeld en omschreven op Familieweb, worden op deze
pagina getoond en zijn alleen toegankelijk voor abonnees van Familieweb. De
gebeurtenissen zijn aflopend op datum gesorteerd.

Informatie
Op deze pagina vindt u uitleg wat Familieweb is en in de menubalk van die
informatie pagina kunt u nog pagina’s kiezen met uitleg over: Abonnee, AVB,
Contact en Lid; met de keuze Startpagina keert u terug naar de startpagina van
Familieweb.

Personen

Alle personen die op Familieweb voorkomen worden op deze pagina getoond
oplopend gesorteerd op naam. Indien er ook een geboorte- of overlijdensdatum
bekend is wordt die ook getoond achter de naam.
Wordt u tegen uw zin hierin vermeld met naam en geboortedatum omdat andere
leden u (dus schijnbaar zonder uw toestemming) hebben opgegeven, dan kunt u
zich melden bij Familieweb en wij zullen u vervolgens zo snel mogelijk blokkeren
in de lijst, hoewel er geen privacy rechten gelden voor alleen een combinatie van
naam en geboortedatum. Namen van geblokkeerde levende personen worden niet
weergegeven in de vele bestanden op Familieweb (wegens privacy regels).

Registreren
Op deze pagina kunt u zich registreren als abonnee van Familieweb. Uw naam
dient dan met geboortedatum reeds voor te komen op Familieweb.
Komt uw naam wel voor op Familieweb, doch u kunt hem niet kiezen om te
registreren, dan is er geen geboortedatum van u bekend en ingevoerd of u bent
op uw verzoek geblokkeerd op Familieweb.
Komt u nog helemaal niet voor op Familieweb, dan dient u een e-mail te sturen
aan Familieweb en aan te geven wie u bent en welke relatie u heeft tot een reeds
op Familieweb vermelde persoon met alle tussenliggende “schakels” tot en met u
(naam, geboortedatum en relatie: vader, moeder, zoon, dochter etc.).
Na registratie krijgt u uw toegangsgegevens bestaande uit uw e-mailadres en
een tijdelijk wachtwoord, wat u moet wijzigen bij de eerste keer inloggen
volgens de aanwijzingen die u dan krijgt.

Relaties
Alle relaties die op Familieweb voorkomen, oplopend gesorteerd, worden hier
getoond; relaties van geblokkeerde personen worden niet weergegeven (wegens
privacy regels).

Startpagina
Met deze keuze keer je terug naar de startpagina van Familieweb vanuit de
andere pagina’s in de blauwe menubalk.

