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1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ
Kişi kayıtlarını oluşturak soyağacınızı oluşturabileceğiniz programdır. Akrabalarınız
arasındaki yakınlık derecelerine göre oluşturduğunuz tabloları liste veya şema şeklinde
alabilirsiniz.. AKINSOFT AsKuşak programı sayesinde yapabileceğiniz işlemler kısaca şu
şekildedir:
A-) Sınırsız sayıda kullanıcı tanımlayabilir ve yetkilendirebilir,
B- ) Kişiye göre alt kuşak çocuk listesi, üst kuşak anne - baba listesi, anne ve babadan kuzen
listesi, 1. derece akraba listesi (Öz – Üvey), 2. derece akraba listesi ve ağaç şeması alabilir,
C- ) 4 Kuşak pratik soyağacı şeması alabilir,
D- ) Eş'e göre alt kuşak çocuk listesi alabilir,
E- ) Kişi kartından anne, baba ve eş bul seçenekleri sayesinde akraba evliliği kaydedebilir,
F- ) Kayıtlı kişilerin listesini alabilir,
G- ) İsteğe göre soyağacı şemalarına fotograf ekleyebilir,
H- ) Soyağacı şemalarında cinsiyete ve anne - babaya göre renklendirebilirsiniz.
2- KULLANIMI
2-1- Kişi
2-1-1- Kişi Kart Kaydı
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Programı kullanabilmeniz için ilk öncelikle ağacını oluşturacağınız tüm kişileri kayıt
etmeniz gerekmektedir.Kaydedeceğiniz kişinin adını, soy adını, doğum tarihini ve diğer bilgilerini
yazarak kaydediniz. Kişinin anne ve babasını da bu alandan kaydedebilirsiniz. Babası daha önce
kaydettiğiniz bir kişi ise “Kişi Bul” butonuna tıklayarak açılan sayfadan seçim yapabilirsiniz. Daha
önce kayıtlı olamayan bir kişi ise “Baba Ekle/Değiştir” butonuna basarak yeni kayıt
oluşturabilirsiniz. Aynı işlem anne kaydı için de uygulanabilir. Alt tarafta bulunan “Çocuğu
Olmayan Eş Bilgileri” alanından kaydettiğiniz kişinin çocuğu yok ise eşini seçebilirsiniz. Eğer
çocuğu var ise seçim yapmanıza gerek yoktur. Program çocukları kontrol ederek bir eşleme
yapacaktır.
2-1-2- Kişi Kart Arama
Bu alandan daha önce programa kaydettiğiniz kişilerin listesini alabilirsiniz. Kişinin adına,
soy adına, cinsiyetine v.b. pek çok krtitere göre sorgulama yapabilirsiniz.
2-1-3- Alt Kuşak Soy Ağacı
Bu bölümden, kişi kayıtlarını yaparken oluşturduğumuz alt kuşak akrabaları liste veya ağaç
şeklinde görüntüleyebilirsiniz. İsmini seçerek filtreleme yaptığınız kişinin alt kuşağındaki kişilerin
raporunu alabileceğiniz alandır. “Filtrelenen Kayıtlar” sekmesi liste şeklinde, “Yatay Ağaç Şeması”
ise ağaç şeklinde rapor vermektedir. “Yatay Ağaç Şeması” sekmesinden “Ayarla” butonuna
basarak, butonun hemen yan tarafında bulunan % değerine girdiğiniz oranın uygulanmasını
sağlayabilirsiniz. “Resim Olarak Kaydet” butonuna basarak, ağaç görüntüsünü “bpm” formatında
kaydedebilirsiniz. Yukarıda bulunan “Alt Kuşak” butonuna basarak filtrelediğiniz kaydın alt kuşak
listesine erişebilirsiniz.
2-1-4- Üst Kuşak Soy Ağacı
Bu bölümden, kişi kayıtlarını yaparken oluşturduğumuz üst kuşak akrabaları liste veya ağaç
şeklinde görüntüleyebilirsiniz. İsmini seçerek filtreleme yaptığınız kişinin üst kuşağındaki kişilerin
raporunu alabileceğiniz alandır. “Filtrelenen Kayıtlar” sekmesi liste şeklinde, “Yatay Ağaç Şeması”
ise ağaç şeklinde rapor vermektedir. “Yatay Ağaç Şeması” sekmesinden “Ayarla” butonuna
basarak, butonun hemen yan tarafında bulunan % değerine girdiğiniz oranın uygulanmasını
sağlayabilirsiniz. “Resim Olarak Kaydet” butonuna basarak, ağaç görüntüsünü “bpm” formatında
kaydedebilirsiniz. Yukarıda bulunan “Üst Kuşak” butonuna basarak filtrelediğiniz kaydın üst kuşak
listesine erişebilirsiniz.
2-1-5- Eş'e Göre Alt Kuşak Soy Ağacı
Eş durumuna göre liste ve ağaç şeklinde görüntüleyebilirsiniz. . “Filtrelenen Kayıtlar”
sekmesi liste şeklinde, “Yatay Ağaç Şeması” ise ağaç şeklinde rapor vermektedir. “Yatay Ağaç
Şeması” sekmesinden “Ayarla” butonuna basarak, butonun hemen yan tarafında bulunan %
değerine girdiğiniz oranın uygulanmasını sağlayabilirsiniz. “Resim Olarak Kaydet” butonuna
basarak, ağaç görüntüsünü “bpm” formatında kaydedebilirsiniz. Yukarıda bulunan “Üst Kuşak”
veya “Alt Kuşak” butonuna basarak filtrelediğiniz kaydın üst veya alt kuşak listesine erişebilirsiniz.
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Bu bölümden, kişi kayıtlarını yaparken oluşturduğumuz akrabaları 4 kuşak ağacı olarak
alabilirsiniz. Yukarıda bulunan “Kişi Kartını Bul” butonuna basarak ağacı oluşturacağınız kişiyi
seçmeniz gerekmektedir.
2-1-7- Kuzen Kuşağı
Oluşturduğunuz kişi kayıtlarına bağlı olarak kuzen kuşağı alabilirsiniz. Program listeyi sizin
kayıtlarınıza bağlı olarak otomatik oluşturmaktadır. İsmini filtrelediğiniz kişinin kuzenlerini ağaç
olarak alabilirsiniz. “Filtrelenen Kayıtlar” sekmesi liste şeklinde, “Yatay Ağaç Şeması” ise ağaç
şeklinde rapor vermektedir. “Yatay Ağaç Şeması” sekmesinden “Ayarla” butonuna basarak,
butonun hemen yan tarafında bulunan % değerine girdiğiniz oranın uygulanmasını sağlayabilirsiniz.
“Resim Olarak Kaydet” butonuna basarak, ağaç görüntüsünü “bpm” formatında kaydedebilirsiniz.
Yukarıda bulunan “Üst Kuşak” veya “Alt Kuşak” butonuna basarak filtrelediğiniz kaydın üst veya
alt kuşak listesine erişebilirsiniz.
2-2- Listeler
2-2-1- 1. Derece Akraba Listesi
Programda oluşturduğunuz kişi kayıtlarının 1.dereceden yakınlık listesini bu alandan
alabilirsiniz. 1. Derece yakın akraba listesini anne, baba, çocuk, kardeş gibi akrabalar
kapsamaktadır. Filtreleme alanlarından kişi adına, soy adına, doğum tarihine v.b. pek çok krtitere
göre sorgulama yapabilirsiniz.
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2-2-2- 2. Dereceden Akrabalık Listesi

Programda oluşturduğunuz kişi kayıtlarının 2.dereceden yakınlık listesini bu alandan
alabilirsiniz. 2. Derece yakın akraba listesini anne, baba, çocuk, kardeş gibi akrabalar dışında kalan
akrabalar kapsamaktadır. Filtreleme alanlarından kişi adına, soy adına, doğum tarihine v.b. pek çok
krtitere göre sorgulama yapabilirsiniz.
2-2-3- Kişi Listesi
Programa kaydetmiş olduğunuız tüm kişilerin listesini alabileceğiniz alandır. Kişinin adına,
soy adına, doğum tarihine göre rapor alabilirsiniz. Kartında değişiklik yapmak istediğiniz kişiyi
seçerek yukarıda bulunan “Kişi Kartını Aç” butonuna basarak kartına erişebilir, gerekli değişikliği
yaparak kaydedebilirsiniz.
2-3- Yetkili Kişi
2-3-1- Kullanıcıya Özel Tanımlar
Kullanıcıya özel tanımlar alanında alt kuşak soy ağacı şeması için kişinin hangi bilgilerinin
üstte, hangi bilgilerinin altta görüneceğini ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda cinsiyete göre renk
seçimi ve şema kaydının boyutlandırılması için bir takım ayarlamalar yapabilirsiniz.
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2-3-2- Genel Ayarlar
Program içerisinde kullanacağınız strandart ayarlamaları yapabileceğiniz alandır. “Kişi Kart
Ayarları” alanından kişi kodunun otomatik verilmesi için kişi kodunun başına ve sonuna eklenecek
değerleri belirleyebilirsiniz. “Yedekleme” alanından programın otomatik yedekleme ayarlarını
yapabilirsiniz. “Genel Ayarlar” sekmesinden ise, şema alabileceğiniz raporlarda resim kullanılması
için ayarlamalar yapabilirsiniz.
2-3-3- Yedekleme
Veri güvenliğinizi sağlamanız için yedekleme ayarlarını yapmanız ve belli periyotlarda
yedekleme işlemi yapmanız gerekmektedir. Program genel ayarlarda yapmış olduğunuz otomatik
yedekleme ayarlarına göre, belirlediğiniz periyotlarda yedekleme yapmaktadır. Ancak manuel bir
yedeklemeye ihtiyaç duymanız durumunda yedekleme alanına gelerek “Yedekle” butonuna
basmanız gerekmektedir.
2-3-4- Geri Yükleme
Geri yükleme alanından daha önceden alınmış olan yedeklerinizi sisteme geri
yükleyebilirsiniz. Otomatik geri yükleme sayesinde listelenen yedek dosyalarından geri yükleme
yapabilir veya manuel geri yükleme sayesinde seçtiğiniz yedek dosyasını geri yükleyebilirsiniz.
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