Com o software gratuito Family Tree Builder 5.0 MyHeritage.com faz com que a história
da família esteja ainda mais perto de si
São Paulo, Brasil & Lisboa, Portugal – 1 de dezembro de 2010 – MyHeritage.com, a maior rede
social para famílias na web, anunciou hoje o lançamento do Family Tree Builder 5.0, o software de
genealogia grátis, mundialmente mais avançado e muito fácil no seu uso. Apresentando uma série de
novas funcionalidades práticas, o Family Tree Builder 5.0 faz a pesquisa, a construção, a impressão e o
compartilhamento de árvores genealógicas mais fácil do que nunca. As novas „listas de tarefas“ e o
"teste de consistência da árvore” estão entre outras, as novas ferramentas úteis para os genealogistas,
enquanto os novos gráficos totalmente personalizáveis e a impressão profissional de posters da árvore
genealógica fornecem uma maneira colorida para toda a família mostrar o seu passado e o seu presente.
Com as configurações de privacidade melhoradas, o Family Tree Builder 5.0 também proporciona aos
seus usuários uma maior flexibilidade e segurança para que os dados históricos possam ser
compartilhados com toda a família.

Entusiastas da história da família e genealogistas em todo o mundo usam o Family Tree Builder para
encontrarem parentes que estão perdidos há muito tempo, tanto como descobrirem e mostrarem suas
raízes à sua família. Funcionalidades populares, como o Smart Matching™ e o Reconhecimento facial,
capacitam os usuários a superarem os desafios da pesquisa genealógica em uma forma divertida e
inovadora. Através de MyHeritage.com os usuários podem sincronizar seus dados inseridos no Family
Tree Builder com seu site da família online. Sites da família servem como uma plataforma ideal para as
famílias partilharem sua herança e ficarem em contato com seus parentes - por meio de
compartilhamento de fotos, planejamento de eventos e outras ferramentas de redes sociais.

"Estamos testemunhando uma tendência enorme no aumento das pessoas que estão apaixonadas pelo
descobrimento das suas raízes", diz Gilad Japhet, fundador e CEO de MyHeritage.com. "O nosso
recém-lançado Family Tree Builder 5.0 é o companheiro ideal para uma viagem que deixa explorar do
passado da sua família. Fácil de usar, com funcionalidades inovadoras e completamente grátis, o
software transforma a história da família em um hobby , acessível e agradável para todos ."

O

novo

Family

Tree

Builder

5.0

está

pronto

para

o

download

gratuito

em

www.myheritage.com.br/ftb, e oferece diversas novas formas para a organização, a documentação e a
apresentação da história da família. As principais novas funcionalidades incluem:
•

‘Listas de tarefas‘: Uma função nova que torna a organização e a realização de

pesquisas muito mais eficaz. Os usuários podem inserir as tarefas que precisam ser
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feitas e associá-las com pessoas e locais. Após podem organizar os próximos passos que
precisam fazer em suas pesquisas e priorizar estes. As listas oferecem a possibilidade de
visualizar todas as tarefas associadas a uma determinada pessoa ou um determinado
local.
Teste de consistência da árvore genealógica: Uma ferramenta única e gratuita que ajuda
a encontrar erros nos dados da árvore genealógica, identificando automaticamente erros
e inconsistências em 40 categorias diferentes. Esta excelente ferramenta está
especializada na detecção de anomalias - por exemplo, se os usuários informaram datas
dentro de campos associados com locais ou se alguém marquou uma pessoa em uma
foto que foi tirada antes do nascimento dessa pessoa. Configurações de privacidade
melhoradas: Um local centralizado para controlar as configurações de privacidade. Os usuários
podem agora tornar informações específicas (por exemplo, nomes, fatos e anotações) dos
membros da família privadas e evitar que esses dados sejam publicados em sites da família
online, ou excluí-los na visualização de gráficos da árvore genealógica.
Novos gráficos da árvore genealógica: Em apenas alguns cliques, os usuários podem criar
grátis gráficos impressionantes de suas famílias usando um assistente novo, que além disso é
fácil na utilização. Com uma dúzia de tipos de gráficos diferentes para escolher (clique aqui
para ver), 18 estilos de gráficos predefinidos (clique aqui para ver), além de uma ampla
variedade de modelos para bordas, quadros, imagens de fundo, decorações, cores e fontes, os
usuários agora desfrutam de milhares de combinações para personalizar seus gráficos da árvore
genealógica. Os gráficos podem ser salvos em formato PDF, que torna assim mais fácil a
impressão em casa e o compartilhamento com outros membros. Posters da árvore
genealógica: Com o lançamento da impressão de posters, os usuários podem agora
encomendar uma versão de qualquer tamanho do seu gráfico da árvore genealógica, que será ou
directamente enviado para a sua casa ou como presente para um membro da família. Preços a
partir de $20.
Relatórios personalizados: Os usuários podem copiar e exportar seus dados específicos de um
projeto para o formato Excel (tal como informações sobre um casamento ou uma viagem), com
o tratamento de informações de acordo com suas necessidades - por exemplo, por região, por emails de determinados indivíduos, por outras informações etc.
Marcadores de DNA: Os usuários podem inserir os resultados de um teste genealógico de
DNA ou podem ser dirigidos a mais de 10 companhias que conduzem esses testes. Esta
informação será codificada. E ainda mais de dezenas de funcionalidades adicionais.

Sobre MyHeritage.com:
MyHeritage.com é a rede social mais popular para as famílias da Internet. Milhões de famílias em todo o
mundo aproveitam de um lugar privado para as suas famílias se manterem em contacto. A tecnologia SmartMatching de MyHeritage.com capacita os usuários com uma forma excitante e inovadora que se encontrar
novos parentes e explorar a sua história familiar. Com todas as informações da família armazenadas em um
site seguro, MyHeritage.com é o lugar ideal para compartilhar fotos, celebrar e preservar momentos especiais
da família. Com 36 línguas, 650 milhões de perfis e 16 milhões de árvores genealógicas, MyHeritage.com
fortalece os relacionamentos familiares e une as famílias em todo o mundo. Para obter mais informações,
visite por favor www.myheritage.com.

2 de 3

Contato de imprensa:
Silvia da Silva, Country Manager Portugal, MyHeritage.com.pt
silvia@myheritage.com
+49 40 18192857
Twitter: MyHeritagePT

Walter Olivas, Country Manager Brasil, MyHeritage.com.br

walter@myheritage.com
Twitter: MyHeritage.PT
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