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The Next Generation of Genealogy Sitebuilding© ("TNG") is a powerful way to manage and display your family tree
on your own website, all without generating any static HTML. Instead, your information is stored in a database and the

pages are created on demand. All you need is a website and TNG! 

dk Next Generation of Genealogy Sitebuilding © ("TNG") er en kraftfuld måde at styre og vise dit stamtræ på din egen
hjemmeside, alt uden at generere nogen statisk HTML. I stedet gemmes dine oplysninger i en database, og siderne

oprettes efter behov. Alt du behøver er et websted og TNG!

Hvorfor TNG

• TNG er mit slægtsforsknings program som er online
• alle data ligger online
• alle foto ligger online 
• alle arkivalier ligger online
• mine backup ligger online
• jeg redigerer i min database online
• udskrifter af aner mv.
• kort sagt alt foregår online

Jeg bruger TNG fordi: Sikkerheden er i top og skulle min pc blive dårlig, stjålet eller gå død, så køber jeg en ny og går 
på internettet igen og går på www.vendelboaner.dk og hele systemet ligger der til min rådighed.

For at dette er muligt har jeg oprettet et domænenavn ( www.vendelboaner.dk) samt et webhotel  priser fra 15 kr. pr 
måned hos en udbyder og  TNG er installeret på mit webhotel 

Vil du vide mere, da ring til mig på 45+ 61691594.   
Og hvem er jeg så. 
Jeg er 65 og bruger en stor del af mit liv på slægtsforskning, har forsket i mere end 25 år. Er født i Vendsyssel i 1953 og 
er lokalkendt i store dele af midt og nordjylland. 

Min egen Database indeholder pt. ca. 15.000 personer, og de fleste med rødder i Vendsyssel

Jeg hjælper gerne med opsætning af TNG samt brugen af TNG

Jeg hjælper gerne alle som er kørt fast i sin forskning eller som ikke selv orker at kommer videre, lad os få en snak på 
telefonen og se hvilke muligheder fremtiden byder 

Ring eller mail med dine spørgsmål og lad os aftale hvad vi gør for dig og din forskning.

Tilbage til forsiden https://www.vendelboaner.dk/index.php

Slægtsforsker Arne Pedersen Mellemvang 31 9362 Gandrup
www.vendelboaner.dk  arne@vendelboaner.dk Tlf. 45+ 61691594
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