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1. INLEIDING

VIAA wil het digitale erfgoed van Vlaanderen op een duurzame manier bewaren en toegankelijk maken voor iedereen.

Uw analoge materialen werden door VIAA gedigitaliseerd en kwamen zo in het archiefsysteem terecht, of uw materialen 

waren reeds digitaal en werden via die weg door VIAA in het archiefsysteem opgenomen. In ieder geval, zijn uw audiovi-

suele materialen nu digitaal beschikbaar in het VIAA archiefsysteem.

In deze handleiding wordt verder uitgelegd hoe u het VIAA archiefsysteem nu kunt gebruiken en u uw digitale bestanden 

kunt beluisteren, bekijken, beschrijven of downloaden.

Aan de software van het VIAA archiefsysteem wordt voortdurend verder gewerkt. Er worden steeds nieuwe ontwikkelin-

gen, andere toepassingen en verbeteringen doorgevoerd, zodat we nog beter aan uw wensen en verwachtingen kunnen 

voldoen. Daarom is deze handleiding ook geen finale versie. 

U kunt de nieuwe en meest recente ontwikkelingen volgen op onze support portal: http://support.viaa.be. 

De meest recente versie van deze handleiding zal ook op deze support portal terug te vinden zijn, onder de rubriek 

‘archiveren’. Daarnaast vindt u hier ook enkele veelgestelde vragen terug, de slides van presentaties en opleidingen die 

gegeven worden door VIAA, de handleiding voor het registreren van analoge dragers enz... .

Als u opmerkingen of verdere vragen heeft over deze handleiding of over het gebruik van het archiefsysteem, aarzel dan 

zeker niet om ons verder te contacteren. U kunt dit doen door een mailtje te sturen naar support@viaa.be. U wordt dan zo 

snel mogelijk verder geholpen door één van onze medewerkers. 
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2. VOORBEREIDINGEN VOOR GEBRUIK VAN HET ARCHIEFSYSTEEM

2.1. EERSTE LOGIN

Wanneer u nog geen account hebt voor de VIAA registratietool AMS, zult u wanneer u ingeschreven bent voor een oplei-

ding voor het VIAA archiefsysteem een mail ontvangen om een wachtwoord aan te maken. U kunt vanaf dan op het VIAA 

archiefsysteem inloggen met uw emailadres en uw gekozen wachtwoord. Indien u reeds een account hebt voor AMS, kunt 

u met hetzelfde emailadres en wachtwoord inloggen.

Kunt u niet inloggen? Meld dit dan door een mailtje te sturen naar support@viaa.be, dan maakt één van onze medewer-

kers dit zo snel mogelijk voor u in orde.

2.2. INSTALLEREN VAN DE BEHEERSMODULE

Het VIAA- archiefsysteem bestaat uit twee modules. Enerzijds de web-interface waar u enkel items kunt zoeken en bekij-

ken, en anderzijds de beheersmodule waar u uitgebreider de bestanden kunt bewerken.

Voor de installatie van de beheersmodule dient u de meest recente JAVA- software te installeren op uw computer, verder 

is er geen software vereist die lokaal op uw computer geïnstalleerd dient te worden. Hoe u dit juist doet, vindt u terug op 

onze support pagina http://support.viaa.be onder het blok ‘archiveren’ en vervolgens ‘installatie Mediahaven’.

Indien u problemen ondervindt met de installatie hiervan, aarzel niet om ons te contacteren door een mailtje te sturen 

naar support@viaa.be, één van onze medewerkers helpt u dan zo snel mogelijk verder.
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3. INLOGGEN IN HET VIAA ARCHIEF

U kunt in het VIAA archief inloggen door te surfen naar: http://archief.viaa.be. U gebruikt hiervoor best de Chrome 

webbrowser. Klik vervolgens op het VIAA logo. U komt vervolgens in de web-interface terecht van het archiefsysteem.
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4. HET VIAA ARCHIEF

Het VIAA archiefsysteem bestaat uit 2 modules. Enerzijds is er een web-interface waar u enkel kunt zoeken op gepubli-

ceerde fragmenten en deze bekijken, en anderzijds de beheersmodule waar u uitgebreider de bestanden kunt bewerken.

We gaan eerst wat dieper in op de web-interface. 

4.1. VIAA ARCHIEFSYSTEEM: DE WEB-INTERFACE.

In de web-interface van het VIAA archiefsysteem kunt u bestanden opzoeken en bekijken. Wanneer u inlogt, komt u stan-

daard terecht in de web-interface van het archiefsysteem. 

Op de web-interface zijn enkel de lage-resolutiebestanden terug te vinden. Indien u hoge-resolutiebestanden nodig heeft, 

dient u om te schakelen naar de beheersmodule, zie"4.2. VIAA archiefsysteem: De Beheersmodule" op pagina 10 .

Op de web-interface kunt u enkel bestanden opzoeken en bekijken. Als u bestanden wenst te downloaden, kan dat via de 

beheersmodule.

4.1.1. VERKENNING VAN DE WEB- INTERFACE

Bovenaan rechts kunt u desgewenst de taal veranderen van Nederlands naar Engels of omgekeerd. Links daarvan kunt u 

omschakelen naar de Beheersmodule of kunt u zich afmelden wanneer u klaar bent en wilt afsluiten.

In de grote grijze navigatiebalk die horizontaal over het beeldscherm loopt, kunt u een nieuwe zoekopdracht ingeven. 

Wanneer u een complexe zoekopdracht wilt ingeven, kan u dit doen door op het tweede vergrootglas met het “+” sym-

bool te klikken er net naast. 
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Aan de linkerkant van het scherm kunt u het zoekveld terug vinden en de zoekfacetten waarmee u specifiek op zoek kunt 

gaan naar bepaalde fragmenten of kranten. In het midden van het scherm ziet u het resultaat van de door u gemaakte 

zoekopdracht. Wanneer u een bestand wilt bekijken, kunt u dubbelklikken op de thumbnail (afbeelding). 

Linksboven in dit gedeelte, kunt u ook het uitzicht wijzigen  van deze lijst van bestanden naar lijstweergave, 

meer resultaten tonen per pagina 

 

of sorteren 

 

op verschillende criteria. 

4.1.2. DETAILPAGINA

Wanneer u op een bestand uit het zoekresultaat dubbelklikt, zal dit openen in de detailpagina.

In deze detailpagina kunt u het audio- of videofragment afspelen of het beeldbestand verder in detail bekijken. Aan de 

rechterkant van het fragment of het beeldbestand, kunt u al enkele metadata terugvinden. Metadata toevoegen of raad-

plegen van de uitgebreide metadata, kan via de beheersmodule. 

Voor videofragmenten kunt u rechts onderaan klikken op Toon keyframes  waarmee u snel naar een later punt in de video 

kunt gaan door hier op te klikken.
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4.1.3. ZOEKEN

Aan de linkerkant van het overzichtsscherm, vindt u de zoekmogelijkheden terug. U kunt op twee manieren zoeken:

 - zoeken via een vrije zoekterm

 - filteren via zoekfacetten.

Wanneer u wilt zoeken via een vrije zoekterm, kunt u simpelweg in het zoekvenster de zoekterm ingeven. Wanneer u op 

het meest rechtse vergrootglas met het “+” symbool  klikt, zal de zoekactie starten.  

Indien u een complexe zoekopdracht wilt uitvoeren, kunt u dit doen door op het tweede vergrootglas te klikken. Er zal 

een pop-up scherm openen waar u uw zoekopdracht kunt ingeven.

Met behulp van de zoekfacetten kunt u ook de zoekresultaten gaan verfijnen. Bijvoorbeeld 

door een bepaalde organisatie, datum, auteur, mediatype of dergelijke meer te selecteren. 

U ziet de toegepaste zoekfacetten telkens in het oranje gedeelte gebruikte zoektermen 

staan. Wanneer u een van deze zoekfilters terug wilt verwijderen, klikt u simpelweg op de 

naam, deze wordt doorstreept en vervolgens verwijderd uit deze lijst.

Een combinatie van de twee zoekmogelijkheden is ook mogelijk, door bijvoorbeeld een vrije 

zoekterm verder te gaan verfijnen met behulpt van een of meer facetten.

De zoekfacetten werken op twee manieren. Er staat telkens een plus- en een minteken voor 

elke zoekfacet. Op die manier kunt u een zoekfacet toevoegen aan uw zoekopdracht, of juist 

een bepaalde zoekfacet uitsluiten van uw zoekopdracht. In het voorbeeld hierlangs, zal de 

datum 1999 uitgesloten worden van de zoekopdracht omdat we op het ‘min’ teken geklikt 

hebben.
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Een zoekopdracht, bestaande uit de nodige in- of uitgesloten facetopties en zoektermen, 

wordt beschouwd als een filter. Als u een bepaalde zoekopdacht herhaaldelijk dient uit te 

voeren is het interessant om deze filter te bewaren. Het maken van zo’n filter gebeurt via de 

beheersmodule en wordt beschreven in"4.2.3. Zoeken" op pagina 17.

Onder het tabblad ‘Filters’ aan de linkerkant zie je dan een lijst met alle bewaarde filters, die 

geactiveerd kunnen worden door ze aan te klikken. 

Geladen filters kan men nog steeds aanpassen door er zoektermen of facetten aan

toe te voegen of te verwijderen.

EXACTE ZOEKOPDRACHT

U kunt gebruik maken van speciale tekens in uw zoekopdracht zoals bv. de tekst tussen haakjes plaatsen " "  voor 

een exacte zoekopdracht. 
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4.2. VIAA ARCHIEFSYSTEEM: DE BEHEERSMODULE

De beheersmodule is een programma dat u kan opstarten vanuit de webinterface van het archief. U moet dit programma 

dus niet installeren op uw computer. Enkel de JAVA software moet geïnstalleerd zijn op uw PC, en liefst de meest recente 

versie. Om naar de beheersmodule te gaan, dient u eerst in te loggen in de webinterface. Daarna kunt u rechts bovenaan 

klikken op beheersmodule.

Wanneer u hier op klikt, zal er u gevraagd worden om het ContentUploader.jnlp bestand te bewaren op uw computer.  

Bewaar dit bestand tijdelijk even op uw bureaublad, zodat u het straks makkelijk terug kan vinden. 

Open het gedownloade bestand. Sommige computers zullen een waar-

schuwing geven, u mag dit bestand vertrouwen en verder openen. 

Hierna zal de Java- applicatie verder openen. Soms kan dit eventjes du-

ren. Sommige computers zullen nogmaals vragen of u de applicatie wilt 

openen. U mag in dit geval op ‘run’ klikken. Wanneer u dat gedaan heeft, 

zal de beheersmodule openen.

Heeft u problemen met het openen van de beheersmodule? Kijk eerst 

eens op onze support pagina http://support.viaa.be onder het blok ‘ar-

chiveren’ en vervolgens ‘installatie Mediahaven’.

Lukt het u dan nog steeds niet om de beheersmodule te openen? Stuur dan een email naar support@viaa.be, één van 

onze medewerkers helpt u dan zo snel mogelijk verder. 
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4.2.1. "WORKSPACE" EN "ZOEKEN"

Wanneer u de beheersmodule opent zal u aan uw linkerkant een grijze balk zien met de knoppen “workspace” en  

“zoeken”. 

De Workspace is een ruimte in het VIAA archiefsysteem waar de door 

VIAA gedigitaliseerde bestanden terecht komen en wachten op kwali-

teitscontrole door u. Indien uw bestanden door u digitaal aangeleverd 

werden, zullen deze rechtstreeks in het VIAA Archief terecht komen. 

De workspace vormt een buffer en zorgt er voor dat u de tijd en ruimte 

heeft om de door VIAA gedigitaliseerde bestanden eerst te controleren 

en valideren voordat ze doorstromen naar het VIAA archief (zie ook "5.1. 

Statistische manuele kwaliteitscontrole" op pagina 29). Zolang de 

bestanden zich in de workspace bevinden, zijn ze ook nog niet zicht-

baar in de webinterface. 

U krijgt na digitalisering 6 maanden de tijd om deze bestanden binnen 

de garantieperiode te controleren. Na deze termijn zullen de bestanden 

automatisch doorstromen naar het VIAA Archief, en zal u geen aan-

spraak meer kunnen maken op een kostenloze herdigitalisering.

Nadat u de kwaliteitscontrole van de bestanden gedaan hebt, zullen de 

bestanden raadpleegbaar zijn in het VIAA Archief via de knop "Zoe-

ken".
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4.2.2. VERKENNING VAN DE BEHEERSMODULE

Wanneer u de beheersmodule opent, kan dit een eerste keer nogal overweldigend overkomen. Deze handleiding helpt 

u stap voor stap om de beheersmodule beter te begrijpen. VIAA organiseert ook regelmatig opleidingen over het ar-

chiefsysteem. Mocht u desondanks toch nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Bovenaan het scherm is er een donkergrijze centrale balk (1). Hier kunt u links het metadata-profiel kiezen waar u mee 

wilt gaan annoteren, zie ook de kader hier onder en de handleiding van het VIAA datamodel.

Helemaal links van het scherm ziet u de workspace en het zoekscherm (2). Hier kunt u 

switchen tussen de workspace, waar bestanden nog in een bufferzone zitten, of de eigenlijke 

archiefomgeving (hier aangeduid door “zoeken”). Alle bestanden komen eerst in de workspace 

terecht. Pas na kwaliteitscontrole kunt u deze publiceren naar de eigenlijke archiefomgeving en 

doorzoeken via een trefwoord of via de zoekfacetten. 

METADATAPROFIELEN

Voor elk type bestand bestaat er een apart metadataprofiel dat specifieke metadatavelden bevat.

Voor audio- en videobestanden gebruikt u het metadataprofiel " VIAA digitalisering AV".

Voor door u digitaal aangeleverd materiaal gebruikt u het metadataprofiel "VIAA born digital"

Deze lijst met metadataprofielen zal in de toekomst nog uitgebreid worden met een profiel voor Film of andere 

materialen.

2

1

1

3

2

4
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Centraal ziet u dan, net zoals in de web-interface, de zoekresultaten (3) staan. Linksboven in dit gedeelte kunt u de be-

standen weergeven als iconen of in een lijst , en kunt u de bestanden sorteren op relevantie, datum, titel of bestands-

naam . 

De zoekresultaten worden standaard 

getoond in de vorm van thumbnails 

die elk een bestand voorstellen. 

Dubbelklikken op de thumbnail zorgt 

ervoor dat het groter wordt weer-

gegeven, en in het geval van een 

video- of audiofragment krijgt u de 

mogelijkheid om het af te spelen met 

de mediaplayer die opent in een pop-

up venster.

Rechts bovenaan dit gedeelte staat een knop selecteer alles, waarmee u snel alle bestanden kunt selecteren. 

Let op, enkel de bestanden die zichtbaar zijn op de eerste pagina van de zoekresultaten zullen geselecteerd worden. 

Indien u meer bestanden wilt selecteren, kunt u dit doen door onderaan links meer of minder records te laten zien per 

pagina. 

Rechts ziet u ten slotte het metadatagedeelte (4). Hier kunt u metadata bekijken, toevoegen 

en wijzigen. Wanneer uw dragers uit een digitaliseringsproject komen van VIAA, zal de meta-

data die u in AMS ingevuld hebt tijdens de registratie, hier reeds in opgenomen zijn. 

Hiervoor dient u het juiste metadataprofiel te selecteren in de centrale balk (1). Er zijn tevens 

enkele technische metadatavelden ingevuld met informatie uit de digitalisering zelf. 

Meer over het metadatamodel komt aan bod in de handleiding over het VIAA datamodel.

3

4
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XML BESTANDEN

Bij de digitalisering wordt er telkens, naast de gedigitaliseerde video of audio, ook een 

XML-bestand afgeleverd. Dit bestand bevat technische metadata over het gedigitaliseer-

de bestand. Wanneer u deze bestanden liever niet wilt zien tussen uw resultaten, kunt u 

documenten uit uw resultaten filteren. Hiervoor klikt u links in de zoekfacetten net voor 

documenten op het min-teken.

MEDIATYPES

Er zijn verschillende mediatypes die u kunt zien in het 

zoekresultaat. 

Deze zijn steeds voorzien van een eigen symbool:

Set. Dit is de verzameling van uw bestand en de XML file. 

XML 
bestand

foto- of tekst 
bestand

audio-
bestand

video-
bestand

video-
fragment
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4.2.2.1. MANUEEL INSTELLEN VAN EEN THUMBNAIL VOOR VIDEOMATERIAAL

Via de beheersmodule is het mogelijk om voor elke video een specifieke keyframe te selecteren die gebruikt zal worden 

in het zoekresultaat als thumbnail.

Standaard wordt het eerste keyframe in het zoekresultaat getoond. Omdat VIAA de analoge dragers altijd volledig van 

begin tot einde laat digitaliseren, komt het vaak voor dat het eerste keyframe zwart is of bestaat uit kleurbalken.

Indien u dit wenst, kunt u zelf een keyframe bepalen dat gebruikt wordt in het zoekresultaat. Dit kunt u doen door een 

door u gekozen punt aan te klikken in de mediaplayer en vervolgens op het maak keyframe icoon te klikken . 

Het videofragment zal opnieuw getranscodeerd worden, en daardoor tijdelijk onbeschikbaar worden. Zodra deze 

actie afgerond is zal het nieuwe keyframe zichtbaar worden in het zoekresultaat.
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OEFENING 1: 

Maak een nieuwe thumbnail aan voor een bestand.
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4.2.3. ZOEKEN

4.2.3.1. ALGEMEEN 

Het zoeken via het zoekpaneel werkt op dezelfde manier als zoeken via de webinterface. 

U vindt bovenaan een vrij zoekveld, en daarnaast opnieuw een vergrootglas met een plusteken voor complexere zoek-

opdrachten. U kunt ook gebruik maken van de zoekfacetten om een zoekactie te starten, of u kunt beide zoekmethoden 

combineren.

U kunt bij de zoekfacetten het plus- of minteken gebruiken om een zoekterm respectievelijk in- of uit te sluiten.

Voeg uw zoekterm altijd tussen haakjes in om een exacte zoekopdracht te doen.

Na het toevoegen van een facet aan de zoekopdracht, kan de aard van de zoekterm nog gewijzigd worden door resp. op 

het plus- of minteken te klikken dat voor de zoekterm staat. Op die manier kunnen naast facetten ook ingevoerde zoekter-

men worden ingesteld om te worden uitgefilterd in plaats van inbegrepen. 

Zoektermen en facetten worden terug verwijderd uit de zoekfilter door erop te klikken. 

De knop met het kruissymbool   wist de huidige zoekopdracht, 

terwijl die met het cirkelvormig pijltje   de huidige zoekopdracht 

opnieuw uitvoert.   
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4.2.3.2. GEAVANCEERD ZOEKEN

U kunt ook gebruik maken van een geavanceerde zoekopdracht. 

U klikt hiervoor op het vergrootglassymbool met het plusteken. Er zal een pop-up openen waar u verschillende zoekfilters 

tegelijk kunt toepassen.

De betekenis van de verschillende velden staat verder uitgelegd in de handleiding 'metadateren'.

U kunt gebruik maken van het plus of het minteken voor het zoekveld om zoekopdrachten uit te sluiten (-) of juist enkel te 

zoeken op deze zoekopdracht (+).

Elke lijn die u toevoegt aan de zoekopdracht, wordt gezien als een AND command. 

Bijvoorbeeld: 

ZOEKOPDRACHT RESULTAAT

+Titel= nieuws

+ Keyword= rushes

Titel= nieuws AND Keyword = rushes

Als u een OR commando wilt gebruiken, dient u een spatie te plaatsen tussen de ingevulde tekst:

ZOEKOPDRACHT RESULTAAT

+ Keyword = rushes onafgewerkt Keyword = rushes OR onafgewerkt

U kunt ook een AND commando ingeven door aanhalingstekens te plaatsen rond uw zoekopdracht:

ZOEKOPDRACHT RESULTAAT

+ Keyword = "rushes onafgewerkt" Keyword = rushes AND onafgewerkt

Er zijn ook enkele wildcards die u kunt gebruiken. Gebruik bijvoorbeeld een * na je tekst indien je wilt zoeken op alles dat 

begint met...

ZOEKOPDRACHT RESULTAAT

+ Keyword = tes* Keyword = tes, test, testing,...
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Gebruik een * voor je tekst indien je wilt zoeken op alles dat eindigt op...

ZOEKOPDRACHT RESULTAAT

+ Keyword = *est Keyword = est, test, rest, protest,...

Gebruik een * tussen je tekst indien je wilt zoeken op alles dat begint met... en eindigt op...

ZOEKOPDRACHT RESULTAAT

+ Keyword = t*st Keyword = tst, test, tast, toast, ...

Gebruik een * indien je wilt zoeken op een veld waar een waarde ingevuld is, of maak gebruik van het min-teken om juist 

alle bestanden weer te geven waar dit veld niet ingevuld is.

ZOEKOPDRACHT RESULTAAT

'+' 'manuele QC' '*' Alle bestanden waarvan het veld 'manuele QC' ingevuld is

'-' 'manuele QC' '*' Alle bestanden waarvan het veld 'manuele QC' niet ingevuld is

U kunt voor het ingeven van de zoektermen verder gebruik maken van de zoektaal Lucene (voor meer info zie: https://

lucene.apache.org/core/2_9_4/queryparsersyntax.html). 

BEWAREN VAN EEN FILTER 

Wanneer u vaak dezelfde zoekopdracht uitvoert, kan het nuttig zijn om deze zoekopdracht te bewaren en om 

te zetten naar een filter. Dit doet u door op het bewaarsymbool te klikken. 

U kunt deze filter vervolgens een naam geven en beslissen met 

wie u deze filter wilt delen.  

Deze filter zal vervolgens ook in de web-interface te zien zijn. 

Let op! Enkel de persoon die de filter heeft aangemaakt kan 

deze aanpassen of verwijderen. Dit kan door de filter te selec-

teren, en wanneer er een potloodje naast de naam van de filter 

tevoorschijn komt, hierop te klkken.
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OEFENING 2 (algemeen en geavanceerd zoeken): 

1.  Zoek een bestand op aan de hand van zijn originele iD zoals die bij u in het beheersysteem of 

in AMS bewaard is. 

2.  Zoek een bestand op aan de hand van de barcode op de analoge drager zoals deze ingevoerd werd in 

AMS.

3.  Zoek een bestand op dat al een kwaliteitscontrole gehad heeft, en eentje dat nog geen kwaliteitscontrole 

heeft gehad.

4.  Zoek alle bestanden waar de Service Provider een opmerking gegeven heeft in het veld 'opmerking kwali-

teitscontrole QC'. Waarom kan dit relevant zijn?
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4.2.4. MEDIA BEKIJKEN

4.2.4.1. VIDEO EN AUDIOBESTANDEN (VIA MEDIAPLAYER)

Wanneer u een audio- of videobestand wilt beluisteren of bekijken, kunt u simpelweg dubbelklikken op de thumbnail 

ervan in het overzicht. De mediaplayer zal openen in een apart venster. 

Aan de rechterkant ziet u de toegevoegde media, of kunt u de verschillende fragmenten zien die al aangemaakt zijn voor 

dit bestand. Per fragment kunnen ook trefwoorden toegevoegd worden.

Hieronder vindt u een korte beschrijving van de verschillende controls die te zien zijn:

1. Standaard video controls:

 • Play/pauze

 • Stop

 • Terugspoelen per 10 seconden

 • Sneller afspelen

 • Vorig frame

 • Volgend frame

2. Afspeelsnelheid: hiermee kunt u het fragment sneller laten afspelen.

3.  Creëer een nieuw fragment. De knoppen fragment begin en fragment einde, duiden een nieuwe start- en stoppositie 

aan op de tijdslijn, met de plusknop voegt u een nieuw fragment aan, en heeft u de mogelijkheid om dit nieuwe frag-

ment te exporteren.

4.  Toon het keyframes paneel (zie ook "4.2.2.1. Manueel instellen van een thumbnail voor videomateriaal" op pagina 

15).

1

2

3

3

5
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5. Pas de beeldverhouding of aspect ratio aan, bekijk het fragment op volledig scherm via fullscreen view en toon alle 

sneltoetsen.

Onder deze knoppen ziet u nog een aantal andere opties, zoals een nieuw fragment aanmaken ("4.2.4.2. Een nieuw frag-

ment aanmaken" op pagina 22), annotaties bewaren en automatisch pauzeren instellen.

4.2.4.2. EEN NIEUW FRAGMENT AANMAKEN 

De videospeler is gemaakt om snel nieuwe fragmenten aan te maken. 

Dubbelklik op de thumbnail zodat je in de mediaplayer terecht komt.

Selecteer daar met de knoppen fragment begin (1) en fragment einde (2) het fragment.

Je kunt dit fragment bewaren door te klikken op de plusknop (3). 

Door op de download knop (4) te klikken, kunt u het fragment ook downloaden. 

U hoeft het fragment niet per sé op te slaan of te downloaden als u het bijvoorbeeld maar tijdelijk dient aan te maken.

Je ziet het fragment nu rechts verschijnen. Hier kunt u een inhoudelijke beschrijving aan toevoegen door te klikken naast 

het keyframe (5). De titel kunt u wijzigen door in de donkergrijze balk te klikken (6). Als u kllikt op bewaren (7), bewaart u 

het fragment.  U kunt vanaf dan ook zoeken op dit fragment in het archief. Deze zullen aangeduid zijn met een speciaal 

pictogram

Set. Dit is de verzameling van uw bestand en de XML file. 

XML 
bestand

foto- of tekst 
bestand

audio-
bestand

video-
bestand

video-
fragment

(zie ook "MEDIATYPES" op pagina 14).

1 2 3 4

6

5

7
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4.2.5. EXPORTEREN

U kunt op twee manieren bestanden exporteren uit het archief: fragmenten via de mediaplayer, of volledige bestanden via 

de overzichtspagina.

4.2.5.1. VOLLEDIGE BESTANDEN EXPORTEREN

U kunt een bestand downloaden door op de 

rechterbovenhoek pijl te klikken, en daar te 

kiezen voor exporteer. 

U kunt de volledige bestanden uit het VIAA 

Archief op twee verschillende manieren expor-

teren:

1. Origineel naar lokale disk:

U download de bestanden rechtstreeks naar 

uw lokale computer of harde schijf. 

2. via de VIAA FTP 

Dit is een locatie waar u uw bestanden 14 dagen opgeslaan worden, en waarvandaan u deze kunt downloaden. U kunt de 

FTP locatie bereiken via uw browser door te surfen naar ftp.viaa.be. U kunt hier inloggen met het emailadres en wacht-

woord dat u ook gebruikt voor  de andere VIAA diensten. Indien inloggen niet lukt, kunt u contact opnemen met support@

viaa.be. U kunt ook een FTP client gebruiken zoals bijvoorbeeld de gratis applicatie Filezilla. 

Het gebruiken van de FTP locatie biedt vele voordelen: u kunt hier grote bestanden makkelijker downloaden, de down-

load pauzeren en terug opstarten, enz... .

 

3. Exporteer als Pro-Res (nieuw)

Wanneer u deze optie selecteert, zal uw bestand getranscodeerd worden naar een MOV/ProRes bestand. Deze komt op 

de FTP in een aparte folder terecht die "pub" heet, en vervolgens in de folder "transcoded". U kunt het bestand van deze 

locatie downloaden.

4. Zwartruimte knippen (nieuw)

Deze mogelijkheid bestaat momenteel enkel voor D10 bestanden. In de nabije toekomst zal dit ook beschikbaar gemaakt 

worden voor MXF/JP2000 files. 

Dubbelklik op de thumbnail zodat de mediaplayer opent. Duidt met de knoppen fragment begin en fragment einde het 

gedeelte aan dat u wilt bewaren. U maakt dus eigenlijk een fragment aan ( zie"4.2.4.2. Een nieuw fragment aanmaken" op 

pagina 22) . U kunt het fragment vervolgens bewaren. Het zal in de zoekresultaten te zien zijn als pictogram

Set. Dit is de verzameling van uw bestand en de XML file. 

XML 
bestand

foto- of tekst 
bestand

audio-
bestand

video-
bestand

video-
fragment

(zie 

ook "MEDIATYPES" op pagina 14).

Klik vervolgens op het driehoekje rechtsbovenaan van het pictorgram, en kies "zwartruimte knippen".

Op dit moment zal op de achtergrond een nieuw bestand toegevoegd worden in het VIAA archiefsysteem met een nieu-

we PID, maar in de metadata wordt de relatie met het originele bestand bewaard.

U zult een mail ontvangen zodra dit fragment toegevoegd is aan het VIAA archief, op dit moment heeft u de keuze om het 

originele bestand te verwijderen.



24

DOWNLOADEN VIA FTP SERVER

Een FTP server is een webruimte waar zware bestanden tijdelijk op bewaard kunnen worden. Het voordeel van een 

FTP server is dat u een bestand gewoon verder kan downloaden waar het onderbroken werd indien uw internet 

connectie plots uitvalt. Bij een traditionele download moet u dan helemaal opnieuw beginnen. 

U kunt het beste een programma (FTP client) downloaden om een FTP locatie te bereiken. Dat kan bijvoorbeeld via 

het gratis programma Filezilla (https://filezilla-project.org). 

Het webadres van VIAA’s FTP is: http://ftp.viaa.be. U kunt toegang krijgen tot deze FTP server door een account 

en een wachtwoord aan te vragen via support@viaa.be. 

OEFENING 3: 

Exporteer een bestand naar de VIAA FTP.
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4.2.5.2. FRAGMENTEN EXPORTEREN VIA DE MEDIAPLAYER

De mediaplayer is ontworpen om snel nieuwe exports aan te maken. Via de knoppen fragment begin en fragment einde 

(1) kan een nieuw exportfragment aangemaakt worden terwijl de video speelt ((zie "4.2.4.2. Een nieuw fragment aanma-

ken" op pagina 22). U kunt deze vervolgens toevoegen aan de exportlijst (2). U kunt de fragmenten die in de wachtrij 

staan op deze exportlijst afspelen, downloaden of verwijderen. 

Indien u dit wenst, kunt u de bestandsnaam van het fragment dat u wenst te exporteren, aanpassen.

Ten slotte kunt u de geselecteerde fragmenten uit deze exportlijst downloaden (3).

Bij het downloaden kunt u:

1. Kiezen of u download naar uw lokale schijf, naar een externe FTP-server, 

exporteer naar ProRes naar de locatie zwartruimte knippen (zie ook "4.2.5.1. 

volledige bestanden exporteren" op pagina 23). 

Let op, de hoge-resolutiebestanden zijn erg groot, en kunnen veel tijd no-

dig hebben om te downloaden. Om een grote hoeveelheid te downloaden 

kunt u dit beter doen via een FTP-server.

2. Kiezen of u het origineel (hoge resolutie) wilt downloaden of de brow-

se-kopie (lage resolutie). Enkel voor MXF/D10 (archiefbestand) kunnen fragmenten gedownload worden. Indien u  MXF/

JPG2000 bestanden (archiefbestand) hebt, kunt u enkel de volledige file downloaden (zie ook "4.2.5.1. volledige bestan-

den exporteren" op pagina 23). 

Zodra u op OK drukt, zal het fragment gedownload worden. 

1

2

3

2

1
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HOGE-RESOLUTIEBESTANDEN EN LAGE- RESOLUTIEBESTANDEN

Uw film, audio- of videodragers werden bij digitalisering omgezet naar een digitaal bestand in hoge resolutie. Dit zijn 

zeer zware bestanden, reken tot 25GB per uur voor video in een MXF/D10 formaat of 50GB per uur voor video in 

een MXF/JPG2000 formaat. Audio bestanden zijn doorgaans ongeveer 1 GB per uur. 

Omdat de hoge-resolutiebestanden erg zwaar zijn, heeft VIAA van alle bestanden een afgeleid bestand gemaakt op 

lage resolutie (browse-kopie).  Deze bestanden zijn veel kleiner en daarom makkelijker te bekijken op een webpagi-

na. In de webinterface van het archief kunt u daarom enkel de lage-resolutiebestanden bekijken.

NAAR WELKE BESTANDSFORMATEN WERD ER GEDIGITALISEERD?

Analoge videodragers MXF/JPG2000

Analoge videodragers van omroepen MXF/D10

Analoge audiodragers WAV/LPCM

Film DPX + WAV/LPCM en MOV/Pro-Res

Kranten TIFF

OEFENING 4: 

Exporteer een klein fragment van 1 minuut naar je desktop in het browse-formaat.
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4.2.6. BULK EDIT METADATA

U kunt metadata van bestanden in bulk aanpassen. Dit kunt u gebruiken om bv de titels van een aantal bestanden tegelijk 

aan te passen. Let wel steeds op als u doet, want hiermee overschrijft u de bestanden. 

Selecteer in het overzicht van de zoekresultaten de bestanden die u wilt veranderen door uw shift-toets in te houden en 

te klikken op de bestanden (1). Verander de metadata rechts die u wilt aanpassen (2). Klik op de knop bewaren (3) boven-

aan rechts. U heeft de metadata nu aangepast voor alle geselecteerde bestanden.

1

2

3
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5.MANUELE KWALITEITSCONTROLE

Alle bestanden die in het VIAA archief binnenkomen, worden automatisch gecontroleerd door VIAA. Daarbij wordt geke-

ken of het bestand intact is, de juiste naamgeving heeft, en of het bijvoorbeeld correct uit de digitaliseringsketen komt. 

VIAA vraagt echter dat u zelf ook een manuele steeksproefgewijze controle doet op de bestanden omdat een visuele 

controle fouten kan opmerken uit de digitalisering waar het blote oog voor nodig is.

Om dit proces zo gebruiksvriendelijk te houden, is er slechts een minimale technische kennis vereist. U hoeft ook niet 

alle bestanden te controleren, VIAA vraagt enkel dat u een representatieve, steeksproefgewijze conrole uitvoert. Deze 

bestanden worden bij instroom in het VIAA archief in een buffer geplaatst in de workspace waarna u ze, na controle, naar 

de eigenlijke archiefruimte verplaatst.

VIAA vraagt u om op de volgende zaken te letten:

Audio:

• controleren of er audio aanwezig is waar die wordt verwacht

• controleren of de audio synchroon is met het beeld

• controleren of de audio niet te snel afspeelt of te traag

• controleren of de audio niet te luid is of veel te stil

• controleren of het geluid niet wisselt tussen links en rechts

Video:

• controleren of de beeldverhouding (aspect ratio) overeen-

komt met de beeldverhouding van de analoge drager (4:3 of 

16:9), ziet het beeld er samengeperst of uitgerokken uit?

• controleren of er beeld aanwezig is wanneer u dit verwacht

5.1. STATISTISCHE MANUELE KWALITEITSCONTROLE

Om de kwaliteitscontrole zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, vraagt VIAA aan u om minstens 10% van het totaal 

volume aan items in de workspace te controleren. U hoeft dus niet alle gedigitaliseerde items te bekijken. 

Dit doet u door een selectie te maken aan de hand van facetten. Zo kan u 

de bestanden in de workspace opsplitsen per Service Provider (vb. Mem-

non) en het formaat (vb. Betacam SP). Op deze manier kan er nagekeken 

worden of bepaalde dragers gevoelig zijn voor artefacten die tijdens de 

digitalisering kunnen optreden en of dit gekoppeld is aan de kwaliteit van 

een bepaalde digitaliseringspartner (SP).

Wanneer u het bestand bekijkt, dient u na te gaan of er aan alle boven-

staande vragen is voldaan (is er audio? is er beeld?).

Wanneer u een bestand bekeken hebt, kunt u dit aangeven in het vakje QC 

in de metadatalijst (Quality control of kwaliteitscontrole) onder resultaat manuele kwaliteitscontrole. U kunt hier aange-

ven of het fragment in orde was of niet. Indien u een fout opmerkte in het fragment, kunt u onder respectievelijk audio of 

video aangeven wat het probleem was. In het veld opmerkingen kunt u andere opmerkingen kwijt. 
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5.2. PUBLICEREN VAN ITEMS DIE OK ZIJN

Wanneer u klaar bent met het controleren van de items in de door u gemaakte selectie, kunt u, afhankelijk van de uit-

komst, beslissen om deze volledige selectie te publiceren. Om een volledige selectie te publiceren, selecteert u alle items 

uit de selectie (via de knop selecteer alles (1) rechtsboven), en klikt u vervolgens op Publiceren (2), rechtsboven in het 

metadatagedeelte. De items zullen dan niet langer zichtbaar zijn in de workspace, maar staan nu in het archiefsysteem. Ze 

verschijnen vanaf nu ook voor alle medewerkers binnen uw organisatie die toegang hebben tot het systeem (zie ook "4.1. 

VIAA archiefsysteem: de web-interface." op pagina 6).

Deze acties worden allemaal geregistreerd en opgenomen in de metadata waardoor het mogelijk is voor VIAA om te 

rapporteren op de verhouding manueel gevalideerde en enkel in bulk gepubliceerde items. Om deze metadata op een 

overzichtelijke manier te ordenen wordt het PREMIS datamodel gehanteerd. Zo wordt het mogelijk om alle acties die op 

een digitaal object zijn uitgevoerd, te traceren. VIAA kan deze acties opvolgen via een interne monitoring tool.

2
1
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5.3. PUBLICEREN VAN ITEMS DIE NIET OK ZIJN

Wanneer een item door u NIET OK wordt bevonden, dient u hiervoor ook de 

reden te noteren in het veld resultaat manuele QC, onder audio of video. Indien 

u uw bevinding nog verder wenst toe te lichten, kan dit in het daarvoor voorziene 

opmerkingen veld. U kunt dit item vervolgens individueel publiceren. 

Wanneer u een structurele fout opmerkt ( aanwezig in meer dan 3 items in de 

selectie), kunt u VIAA contacteren via support@viaa.be. Publiceer in dit geval de 

items niet, maar wacht op feedback van VIAA. 

Let op! Voordat u een file als NIET OK evalueert, is het belangrijk om steeds de 

informatie in het metadatablok Events Digitalisatie te consulteren om de feed-

back van de Service Provicer te bekijken. Het is altijd mogelijk dat de kwaliteit van 

het digitale bestand een rechtstreeks gevolg is van de kwaliteit van de analoge drager, met andere woorden, dat er be-

paalde artefacten reeds aanwezig waren op de analoge drager. De Service Provider kan hierover opmerkingen genoteerd 

hebben tijdens de digitalisering.

Wanneer een item als NIET OK 

wordt gepubliceerd, zal deze ver-

dwijnen uit de workspace van de CP, 

en is het enkel nog zichtbaar voor 

de VIAA administrator. Deze kan de 

herkomst van de fout onderzoeken 

door na te gaan of deze fout in an-

dere files uit dezelfde digitaliserings-

keten aanwezig is. Op deze manier kan VIAA de oorzaak van de fout afleiden: de fout is afkomstig uit de digitalisering, of 

de fout is het resultaat van de originele staat van de drager.

Indien uit de analyse van VIAA blijkt dat de oorzaak van de fout niet afkomstig is uit de digitalisering, kan de VIAA adminis-

trator in overleg met u beslissen om de file vooralsnog te publiceren en dus zichtbaar te maken voor de andere Content 

Partners van VIAA.
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HOE VIND IK WELKE ITEMS AL GECONTROLEERD ZIJN?

U kunt makkelijk terugvinden welke items al gecontroleerd zijn door middel van een advanced search op het veld 

"resultaat manuele QC". 

Wanneer u dit metadataveld selecteert uit de lijst, en vervolgens een asterix (*) intikt en op zoeken klikt, zullen alle 

bestanden getoond worden die al door u gecontroleerd werden. Wanneer u op het min-teken ervoor klikt, zult u alle 

bestanden zien die nog niet gecontroleerd werden.

OEFENING 5: 

Bekijk een video- of audiobestand en geef aan of de kwaliteitscontrole ok is of niet. Publiceer het 

resultaat van deze kwaliteitscontrole naar VIAA.
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6. ANNOTEREN

U dient steeds eerst het juiste metadataprofiel (1) te selecteren vooraleer u gaat annoteren (zie ook "Metadataprofielen" 

op pagina 12).

Wanneer u een item aanklikt, zult u rechts alle metadata kunnen zien van dit bestand.

Vergeet zeker niet te bewaren (2) nadat u iets aangepast of aangevuld heeft.

In de handleiding "Metadatamodel" wordt dieper ingegaan op het annoteren van bestanden. 

COPY-PASTEN VOOR MAC GEBRUIKERS

Op mac systemen (alle versies van OS X) lijkt het alsof copy paste uit de beheersmodule niet werkt.

Dit werkt wel, maar met een andere toetsencombinatie dan in standaard OS X:

Om te kunnen kopiëren uit de beheersmodule moet je de toetsencombinatie CONTROL-C gebruiken.Om te kunnen 

plakken in de beheersmodule gebruik je CONTROL-V.

21
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BIJLAGE 1. TREFWOORDENLIJST

Keyframe Een momentopname uit een videofragment, dit wordt ook een thumbnail genoemd.

Workspace  Oftwel Ingest Space, dit is deWerkruimte, hier in de betekenis van een bufferruimte waar de 

gedigitaliseerde bestanden wachten op een kwaliteitscontrole. Zie ook "4.2.1. "Workspace" en "zoe-

ken"" op pagina 11.

Aspect ratio De beeldverhouding van een videofragment. Dit kan klassiek zijn (4:3) of breedbeeld (16:9)

Beheersmodule  Het eigenlijke archiefsysteem, waarin u kranten, video of audiofragmenten kunt bewerken, metada-

teren, exporteren edm. Zie ook "4.2. VIAA archiefsysteem: De Beheersmodule" op pagina 10

resolutie  Resolutie is de term die gebruikt wordt om aan te duiden hoeveel pixels er weergegeven kunnen 

worden.

hoge-resolutiebestand  Een bestand met een hoge resolutie, dus een grotere hoeveelheid pixels per inch. Door-

gaans zijn dit voor videobeelden zware bestanden.

lage-resolutiebestand  Een bestand met een lage resolutie, dus een kleinere hoeveelheid pixels per inch. Meestal 

zijn dit kleinere bestanden, die makkelijk via het internet afgespeeld of gedeeld kunnen wor-

den.

QC  De term QC komt van quality control oftewel kwaliteitscontrole. Zie ook "5.Manuele kwaliteitscon-

trole" op pagina 29

Manuele QC  Met manuele kwaliteitscontrole bedoelen wij de kwaliteitscontrole die u manueel uitvoert door naar 

een fragment te kijken, en dit te evalueren op kwaliteit.

Ingest Het toevoegen van bestanden aan het VIAA Archiefsysteem, dit gebeurt door VIAA.

MAM  Deze afkorting staat voor Media Asset Management, en is een ander woord voor het VIAA ar-

chiefsysteem.

PID  Deze afkorting staat voor Persistent Identifier. Deze persistent identifier wordt toegekend bij 

aanmaak van een record in AMS, of bij digitale ingest wanneer het bestand in het archiefsysteem 

opgenomen wordt.

AMS AMS is het registratiesysteem van VIAA voor analoge dragers 

CP Deze afkorting staat voor Content Partner, de instelling die content aanlevert aan VIAA

SP  Deze afkorting staat voor Service Provider, de instelling die een bepaalde drager digitaliseert voor 

VIAA.



FTP  zie "Downloaden via FTP server" op pagina 24

Transcoderen  Transcoderen wilt zeggen het hercoderen van een file. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer u een 

ander formaat nodig heeft, of door VIAA indien er geen support meer geleverd wordt voor een bepaald 

bestandsformaat of wanneer er fouten zijn in de file.

SA deze afkorting staat voor Service Agreement, dit is een bijlage aan uw contract met VIAA.

Facet (search) De verschillende zoekingangen die u kunt gebruiken om tot een gewenst zoekresultaat te komen.

Kleurbalken Dit is het testsignaal dat vroeger doorgestuurd werd om de kleuren te calibreren.

XML bestand  Bij de digitalisering wordt er telkens, naast de gedigitaliseerde video of audio, ook een XML-be-

stand afgeleverd. Dit bestand bevat alle technische metadata over het gedigitaliseerde bestand. 

Zie ook "XML bestanden" op pagina 14.


