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Beste PRO-GEN gebruiker,
Via deze brief willen we u graag informeren over de stand van zaken rond het programma PRO-GEN.

Informatie voortaan via E-mail
Deze brief is per E-mail verzonden aan de PRO-GEN gebruikers waarvan we het E-mail adres kennen.
De overige PRO-GEN gebruikers ontvangen deze brief per post.
Om kosten te sparen, is besloten om in de toekomst informatie over PRO-GEN enkel nog per E-mail toe
te sturen. Heeft u deze brief nu nog per post ontvangen, geef dan a.u.b. uw E-mail adres aan ons door
via het formulier op www.pro-gen.nl zodat we u in de toekomst op de hoogte kunnen houden. Dat
formulier kunt u ook gebruiken om wijziging van uw E-mail adres door te geven.
Informatie wordt ook beschikbaar gesteld via onze website www.pro-gen.nl .

Nieuwe versie: PRO-GEN 3.20
Op www.pro-gen.nl is nu een nieuwe PRO-GEN versie beschikbaar. Deze versie 3.20 ziet er nog
hetzelfde uit als uw vertrouwde PRO-GEN. Ook de bediening gaat nog steeds via het toetsenbord.
Echter technisch gezien is PRO-GEN 3.20 geen DOS programma meer, maar een "Windows console"
programma. Hierdoor kan het nu zonder problemen op 32-bit en op 64-bit Windows 7 versies werken.
Voor 64-bit Windows is er dus geen DOSBOX meer nodig! Beperkingen die door DOSBOX veroorzaakt
werden (geen lange bestandsnamen, geen teksten plakken, langzame werking, rafelige schermletters)
zijn nu vervallen. Het kopiëren en plakken werkt nu met Ctrl-C en Ctrl-V, zoals gebruikelijk in Windows.

Hoe zit dat nu met een echte Windows versie?
Het maken van een echte Windows versie (dus met grafische schermen en muisbediening) is al heel
lang een wens. Echter dat is veel werk en kost dus veel tijd. PRO-GEN is een uit de hand gelopen hobby
voor ons. We spenderen al ruim 20 jaar vele avonden en weekenden aan ondersteuning, ontwikkeling
en promotie van het programma. Prioriteit daarbij is om ervoor te zorgen dat de ruim 12000 bestaande
PRO-GEN gebruikers kunnen blijven werken met hun programma. Concreet resultaat daarvan is nu de
nieuwe versie 3.20. Daarna hopen we weer tijd te vinden om verder te werken aan de echte Windows
versie.

PRO-GEN HTML-verzamelindex
Dit Windows programma is al ruim een jaar beschikbaar op de website en is een klein onderdeel van de
toekomstige PRO-GEN Windows versie. Dit programma is bedoeld voor PRO-GEN gebruikers die
meerdere - door PRO-GEN aangemaakte - HTML-documenten of CSS-documenten gebruiken op hun
website. Deze documenten hebben allemaal hun eigen aparte namenindex.
Het PRO-GEN HTML-verzamelindex programma kan deze aparte indexen samenvoegen tot een
gezamelijke namenindex die verwijst naar alle individuele documenten.

PRO-GEN Gebruikersgroepen
Graag willen we u wijzen op de ondersteuningsmogelijkheden via de PRO-GEN Gebruikersgroepen in
Nederland en België. Deze Gebruikersgroepen kunnen u met raad en daad terzijde staan en
organiseren regelmatig bijeenkomsten met programma demonstraties.
Een bezoek aan de betreffende websites is zeker de moeite waard:
www.pggg.nl
Site van de Nederlandse vereniging PRO-GEN Gebruikersgroep.
www.pro-gen.be
Site van de Belgische PRO-GEN gebruikersgroep LIMBURG vzw.
Op de achterzijde van deze brief vindt u een schrijven van de Nederlandse PRO-GEN Gebruikersgroep.

Geachte mevrouw, mijnheer.
U hebt ooit het programma PRO-GEN gekocht.
Uiteraard hopen wij dat het tot volle tevredenheid wordt gebruikt.
Bij de aanschaf van het programma is een aanmeldingskaart meegezonden voor de
Gebruikersgroep PRO-GEN. Velen hebben hier al gebruik van gemaakt en zijn tot volle
tevredenheid lid (geweest) van de Gebruikersgroep. Het onderstaande zal onze leden
bekend voorkomen. Zij kennen de digitale nieuwsbrief, waarin diverse zaken worden
uiteengezet.
Onze vereniging telt medewerkers die gebruikers van het programma met raad en daad
ten dienste staan: onze “Helpdesk”.
U kunt de helpdesk raadplegen voor bijna alle zaken het programma betreffende.
Van een simpele vraag: hoe en waar vul ik de licentiecode in, tot hoe krijg ik een
genealogie of parenteel naar mijn wensen, kan antwoord worden gegeven.
Het programma is niet voor niets een programma “à la carte”.
Als u zich als lid aanmeldt (kosten slechts 8 euro per jaar), wordt u een aantal folders
toegezonden, en een inlogcode voor het ledengedeelte van onze website.
Via onze website is veel informatie speciaal voor leden beschikbaar, tot en met een
forum.
Enkele malen per jaar verschijnt een (digitale) nieuwsbrief over verschillende
onderwerpen.
In diverse plaatsen worden regiobijeenkomsten gehouden, waar een bepaald thema
wordt uitgediept en vragen kunnen worden gesteld. Meestal worden de bijeenkomsten
gehouden in Hoorn, Zoetermeer, Utrecht, Breda, Eindhoven, Wijchen, Schinnen.
Voor het noorden van het land zijn het wisselende plaatsen, vaak Steenwijk.
Zie onze website voor de data van deze bijeenkomsten. Iedereen is welkom, en kan
zonder afspraak hier komen luisteren.
Per jaar worden, op een zaterdag, twee algemene ledenvergaderingen gehouden te
Nijkerk. Na de vergadering is er gelegenheid om een lezing bij te wonen.
Ook is onze helpdesk aanwezig evenals de makers van het programma PRO-GEN.
Mocht u zich nog niet hebben aangemeld voor deze gebruikersgroep, dan hopen wij dat
U, na het lezen van deze brief, alsnog kennis wilt maken met de PRO-GEN
Gebruikersgroep, en hopen dat u het aanmeldingsformulier zult invullen en verzenden. U
kunt het formulier vinden via de website: www.pggg.nl
Met vriendelijke groet,
het bestuur PRO-GEN Gebruikersgroep.

