
Legacy flette  

Der er rigtig mange gode funktioner i Legacy. En af dem jeg bruger meget er flette personer mellem filer og 

finde ud af om der er dubletter i databasen.  

Finde dubletter 

 

Gå ind i funktioner på adresselinien og tryk på flet dubletter 



 

Den første hedder Manuel Flet og den anden hedder Flet dubletter se næste billede som kommer frem 

 

Lad programmet køre denne funktion. Du vil få beskeden kør sikkerhedskopi før fletning, hvilket er en god 

ide. 



 

Hvorefter du får spørgsmålet hvis du trykker på Sikkerhedskopi:  

 

Når det er klaret får du det billede foran der hedder Normal dubletsøgning. 

Og når denne søgning er færdig spørges der om du vil autoflet: 



 

Jeg bruger meget autoflet, fordi der er rimelig sikkerhed for at personerne er helt de samme.  

Du vil også få dette billede: om brug af Autoflet IntelliPass. Hvilket jeg også siger ja til. 

 

 

Når alle helt ens personer er flettet kan du flette øvrige personer. Hvor det er vigtigt at du tager de rigtige 

oplysninger og med i fletning fra Højre til venstre 



 



 

Flette de rigtige begivenheder. Du kan se hvilke begivenheder der kan flettes, og får lignende skærmbillede 

Begivenhederne er ens. I tilfælde af at de er forskellige kan de redigeres og oplysninger fra højre kan 

kopieres over til venstre side. Hvorefter oplysningerne flettes under flet højre person ind i venstre 

 



Når fletningerne er færdige er det en god ide og lave en sikkerhedskopi igen og køre en komprimering af 

filen og en reparation. Alle funktioner findes under Filer og husk og tryk på fortsæt 😊  

 

 

Og som ekstra vigtige ting synes jeg er og omnummer personerne under funktioner 



 

Og derefter køre en funktion for og sætte børn og ægtefæller i den rette orden 

 



Kør gerne en sikkerhedskopi for meget end for lidt. Måske du får brug for den (egen erfaring 😊) 

 

 


