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Adress till databasen!
1. Via webbläsare: https://titus.anet.fi/fmi/webd#gezelius/!
2. Via FileMaker Pro eller appen FileMaker Go för iPhone/iPad: titus.anet.fi/gezelius
Appen kan gratis laddas ner från AppStore (eller iTunes).!

!

Ingångssidan!
På ingångssidan finns följande:!
•! En rund i-knapp för att visa information, en för att läsa mera om Projekt Gezelius och en för
att läsa uppgifter om den aktuella versionen. (De två senare finns inte i iPhone-versionen.)!
• ! Ett snabbsökfält som du kan skriva in valfritt ord i för sökning. Du kan inte söka på
bibelhänvisning här. Utför sökning genom att klicka på förstoringsglaset.!
•! Sök: en knapp som tar fram en layout för avancerad sökning.!
•! Bläddra: en knapp som tar fram en layout där du kan välja bok, kapitel och vers.!
•! En knapp för att avsluta. Använd alltid denna när du vill sluta, eftersom antalet samtidiga
anslutningar är begränsat.!

!

Sök

Vers SFB: skriv in fri text. Avgränsa vid behov till en viss bok. NT-böckerna visas i lista om NT
är aktiverad (grön), om GT är aktiverad visas GT-lista.!
Vers Gez fungerar på motsvarande sätt, men notera att stavningen avviker från vår tids språk!!
Lista visar en lista över senaste sökning (eller alla poster).
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Bläddra!

1. Välj GT eller NT. Härvid aktiveras resp. boklista i Välj bok. !
2. Välj bok i listan. Nu visas första kapitlets första vers, både Gezelius-versen (som är lika med
Karl XII:s bibeltext) och Svenska Folkbibelns text samt Gezelius förklaring.!
3. Välj kapitel. Nu visas kapitlets första vers. Du kan bläddra vidare i verserna via <>-symbolerna.!
4. Välj vers. Du kan bläddra i verserna via < > -symbolerna.!
Om du vill se hela kapitel eller flera verser i sammanhang klicka Lista. För att se enskilda detaljer
för verserna, klicka var som helst på resp. vers.

