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1. Gegevens binnen halen 
 
Voor u start met het toepassen van de convertor kunt u 
uw eigen referentie opgeven in het vak REFN-tag.  
>> Geef uw referentie op voordat u Genlias pagina's 
inlaad in de convertor. 
>> Vanaf het moment dat u de referentie wijzigt worden de volgende pagina's 
voorzien van de nieuwe referentie. 

 
1. Wacht tot de Genlias pagina aanwezig is. 
2. Meld u aan via Aanmelden   op de Genlias pagina 
3. Ga naar Zoekvraag  op de Genlias 

pagina

 
4. Vul de naam in die u zoekt en kies Zoek. 
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5. Kies een persoon uit de lijst. 

 
6. Het scherm dat u nu ziet is de detailpagina. (Genlias detail resultaat) 
7. Wijs op een willekeurige plek in de detailpagina, 
8. Kies de rechter muis knop. En kies Selecteer Alles (Select All). De 

detailpagina wordt blauw van kleur. 
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9. Kies nogmaals de rechter muis knop en kies Kopieren 

(Copy).  
10. Ga met de muis naar het bovenste vak van het rechter 

scherm deel. 
 
11. Kies de rechtermuis knop en kies Plakken (Paste).  
12. Kies de knop Toevoegen onder het bovenste vak indien 

'Automatisch toevoegen' op 'nee' staat. 
13. Boven in beeld zal een tekst verschijnen als ‘Huwelijk is 

bijgeschreven’. Dit geeft aan dat de Genlias pagina goed is 
omgezet.  

14. U kunt in het rechter scherm deel verder met het ophalen van Genlias 
gegevens. Kies bijvoorbeeld ‘Volgende’. 

 
15. Zo gauw de nieuwe pagina zich toont kunt u deze weer met Select All, 

Copy en Paste toevoegen aan de vorige records (detailpagina’s). 
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2. De GED file opslaan 
 

1. Kies in het rechter scherm deel voor welk programma u wilt 
opslaan. Voor GENOPRO, Family Tree Maker, ..? (kies het 
ronde bolletje, niet de tekst. De tekst opent de homepage 
van het stamboomprogramma)  

2. Kies ‘Save Ged’. Kies OK in het scherm dat aangeeft 
hoelang het ongeveer duurt om alle Genlias gegevens om 

te zetten in een GED file.  
3. Open Notepad.exe. 
4. Kies de rechter muis knop in Notepad.  
5. Kies Plakken (Paste).  
6. Kies Bestand (File). 
7. Kies Opslaan (Save). 
8. Kies de directory waar u de file wilt opslaan. Bijvoorbeeld 

op c:\. 
9. Geef een naam in zoals stamboom.ged. 
10.  Kies Save. U heeft nu alle Genlias gegevens succesvol 

opgeslagen. 
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3. De GED file in uw stamboomprogramma 
 
De .ged file kunt u nu in uw stamboomprogramma openen / importeren. 
In Genopro:  

1. Kies Open in het menu File 
2. Kies bij Files of Type ‘GEDCOM Files (*.ged) 
3. Open de ged.file die u juist heeft gemaakt met de Genlias 

convertor. 
  



4. CSV file 
 

1. Kies CSV file. 
2. Kies Save GED 
3. Open Notepad 
4. Save de file als een .txt file 
5. Open Excel 
6. Kies Bestand  
7. Kies Openen 
8. Kies Tekstbestanden (prn, txt, csv) 
9. Selecteer de notepad txt-file 
10.  Kies Gescheiden en ‘Volgende’ 
11.  Kies Punt Komma en ‘Volgende’ 

 en ‘Voltooien’. 
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