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1. INLEIDING

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

iedereen. Honderdduizenden uren film-, audio- en videomateriaal liggen nog opgeslagen in Vlaamse archie-

ven. Om te vermijden dat het materiaal definitief verloren gaat, is digitalisering dringend nodig.  

Vooraleer er gedigitaliseerd kan worden, dienen de dragers eerst geregistreerd te worden. 

In deze handleiding zal besproken worden hoe u Film kunt registreren.

Alle praktische zaken zoals voorbereidingen voor het transport, het herverpakken van de drager, en hoe u de 

labels correct kleeft vindt u in hoofdstuk 2. 

Hoofdstuk 3 beschrijft stap voor stap hoe u een drager moet registreren in AMS, de database van VIAA.

In hoofdstuk 4 vindt u enkele veel voorkomende vragen, en onder hoofdstuk 5 de bijlages met onder andere 

installatie-instructies voor de documentenscanner. 

 

We hopen dat deze handleiding u bij de registratie goed ondersteunt. Voor vragen kunt u ons steeds bereiken 

op support@viaa.be.

 

Algemene informatie over VIAA en over het project is ook te vinden op www.viaa.be.
 

Uw VIAA support team bestaat uit:

Project manager:

 Noortje Verbeke

 noortje.verbeke@viaa.be

 T 0486 67 36 07

Logistiek medewerker: 

 Koen van Acoleyen

 koen.vanacoleyen@viaa.be

 T 0472 45 01 93

Manager digitalisatie en acquisitie:

 Brecht Declercq

 Brecht.Declercq@viaa.be

 T 0474 25 04 67 
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2. VOORBEREIDINGEN
 

In dit hoofdstuk worden de voorbereidingen besproken die u moet uitvoeren alvorens u de dragers kunt invoeren in het 

registratiesysteem.

2.1. AFSPRAKEN

In dit registratieproces zijn telkens drie partijen betrokken: 

 - de Content Partner van VIAA (CP)

 - VIAA 

 - CINEMATEK

Om ervoor te zorgen dat het hele proces vlot verloopt en er geen misverstanden ontstaan, is het steeds van 

belang om alle partijen te betrekken in de communicatie. Zo is iedereen steeds op de hoogte van hetgeen er 

speelt en worden misverstanden vermeden.

2.2. LOGISTIEK 

2.2.1. ALGEMEEN

Het logistieke proces steunt op deze pijlers:

 -  alle films van een Content Partner van VIAA worden zoveel mogelijk in 1 batch afgeleverd bij CINE-

MATEK.

 -  als een batch het einde van de registratie nadert, wordt er een volgend transport ingepland van  

films naar CINEMATEK. 

Op de pagina hierlangs vindt u het schema van het logistieke proces.

Het logistieke proces verloopt als volgt: 

1.   De CP voorziet elk filmblik van een uniek collectienummer.

2.   De CP maakt vervolgens een transportlijst klaar, en verpakt de dragers in transportboxen. Op de 

transportlijst staat genoteerd welke dragers zich in welke transportbox bevinden.

3.  VIAA transporteert de dragers naar Cinematek.

4.   Cinematek checkt of de transportlijst volledig is en of er geen dragers ontbreken in de transport-

boxen.

 ->  Indien er dragers ontbreken, verwittig dan onmiddellijk VIAA. VIAA zal op zijn beurt contact 

opnemen met de CP.

5.   Nadat de records door VIAA geïmporteerd zijn in AMS, kan Cinematek de drager registreren in AMS. 

(zie “3. WERKOMGEVING AMS” op pagina 13)

6.  Na registratie, kan de drager op verschillende plaatsen bewaard worden:

 bij de CP:  de drager gaat na registratie terug naar de Content Provider  

  in tijdelijk depot:   de drager wordt bij Cinematek bewaard tot de digitalisering start, en 

gaat na digitalisering terug naar de CP.

 in lange termijn depot:  de films worden bij Cinematek in depot gegeven voor lange termijn
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2.2.2. TERUGBRENGEN DRAGERS NA REGISTRATIE NAAR DE CP

VIAA staat in voor het eventuele terugtransport van de dragers naar de Content Partner na registratie.

Noteer in dit geval in een excel-lijst, welke dragers zich in welke bakken bevinden. 

Print deze lijst af en geef hem mee als transportlijst.

Vergeet niet om in AMS de bewaarlocatie van deze dragers aan te passen.  

Zie daarvoor ook hoofdstuk 3 over AMS,  ”*Bewaarlocatie van deze drager(s)” op pagina 21 en “3.4.2. Dra-

gers in groep aanpassen (bulkbewerking)” op pagina 31.

Indien er zich onregelmatigheden voordoen verwittig VIAA dan onmiddellijk via support@viaa.be. 

2.2.3. URGENT REQUESTS

Indien de dragers in depot worden gegeven bij Cinematek, hetzij tijdelijk of in langdurige bewaring, kan het 

gebeuren dat een CP een film dringend terug nodig heeft. 

VIAA verzamelt deze aanvragen zo veel mogelijk en speelt ze door aan Cinematek.

VIAA is overeengekomen met Cinematek dat de drager in dat geval binnen de 5 werkdagen beschikbaar zal 

zijn. U kunt de standplaats van de drager steeds te weten komen door in AMS de barcode of het originele 

dragernummer van de CP in het zoekveld in te tikken. 

Als de dragers klaar staan, verwittig dan VIAA die de dragers zal komen ophalen.

Vergeet niet in AMS de standplaats te veranderen wanneer de drager Cinematek verlaat. Zo blijft het steeds 

voor iedereen duidelijk waar een drager zich bevindt. 

Wanneer de drager terugkomt naar Cinematek, zal VIAA Cinematek verwittigen en het transport regelen. 

Verander dan ook zeker terug de standplaats van de drager in AMS, zodat het duidelijk is dat de drager goed 

terug aangekomen is.

Voor meer uitleg over hoe u de standplaats van de drager verandert in AMS, zie ”*Bewaarlocatie van deze 

drager(s)” op pagina 21 en “3.4.2. Dragers in groep aanpassen (bulkbewerking)” op pagina 31.

update record
 in AMS: location 

of carrier

urgent requests

return carriers to CP

Urgent request
get carriers from 

depot 
CINEMATEK

CINEMATEKVIAA

notification to VIAA
update record

 in AMS: location 
of carrier

notification to VIAA

bring carriers
 back to depot 
CINEMATEK

CINEMATEK

CP
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2.3. PRAKTISCH

2.3.1. TRANSPORTBOXEN

De dragers van een CP zullen u worden aangeleverd in groene transportboxen. Bij deze transportboxen zit 

ook telkens een transportlijst, waarop aangeduid staat in welke transportbox zich welke dragers bevinden. 

De transportboxen zijn steeds gelabeld met een barcode wanneer ze bij u toekomen. U kunt deze barcode 

indien u dit wenst ook inscannen met behulp van de barcodescanner, bijvoorbeeld wanneer de dragers naar 

de CP terug getransporteerd worden na registratie ( zie ook “2.2.2. Terugbrengen dragers na registratie naar 

de CP” op pagina 6).

Controleer steeds bij aankomst of alle dragers uit de lijst ook aanwezig zijn.

Indien dit niet het geval is, contacteer dan onmiddellijk VIAA. Zo vermijden we dat er misverstanden 

ontstaan over de locatie van een drager.

2.3.2. HET INSCANNEN VAN DE OUDE VERPAKKINGEN EN EXTRA DOCUMENTATIE

Aangezien de oude filmblikken vervangen worden door nieuwe dragers, bestaat de mogelijkheid dat er heel 

wat belangrijke metadata verloren gaat. Daarom vragen wij om elke oude verpakking in te scannen.

Om dit te doen heeft VIAA 2 Fujitsu Scansnap scanners aangekocht.

Hoe u deze scanners correct installeert en instelt, kunt u terugvinden in “6.4. Het instellen van de documen-

tenscanner” op pagina 45.

Indien er nog bijhorende documentatie in de filmblikken te vinden is, haal deze dan uit de filmblikken, scan ze 

in en verzamel ze in de daartoe bestemde zuurvrije doos. Steek elk document in een eigen plastieken mapje 

en kleef een label met het eigen collectienummer van de CP op dit plastieken mapje. Kleef er zeker geen 

label op of schrijf in geen geval op de documenten.

Sla de scans op als een PDF.  Geef de scans altijd de naam van de PID die u in AMS terugvindt, gevolgd 

door een _0001. Als er meerdere scans zijn, zullen de volgnummers _0002 zijn, _0003, enz. Een voor-

beeld vindt u hier: 

610vq36b8n_0001

PID (persistent identi�er)

Volgnummer scan

2.3.3. HET HERVERPAKKEN VAN DE DRAGERS

2.3.3.1. Nieuwe verpakkingen

Alle films dienen voorzien te worden van een nieuwe verpakking. 

Volgende formaten van nieuwe filmblikken zijn ter beschikking: 

8mm/super 8 mm 200 ft 400 ft 600 ft

16mm 400 ft 800 ft 1200 ft 2000 ft

35 mm  400 ft 1000 ft 1200 ft 2000 ft

Voor 8mm en super8 mm zitten er ook telkens nieuwe spoelen in het blik.

Voor 16mm en 35mm zijn er nieuwe kernen beschikbaar.
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2.3.3.2. Oude verpakkingen

Sommige CP’s zullen graag hun oude filmblikken terugkrijgen. VIAA verwittigt u hiervan op voorhand. Verza-

mel in dit geval de oude filmblikken terug in de groene transportboxen. VIAA zal aan het einde van de regis-

tratie van deze batch de lege filmblikken ophalen. 

2.3.4. SOORTEN LABELS

Voor de identificatie van de dragers hanteert VIAA drie soorten labels:

 •    tweemaal een identieke barcode:

   - één voor de film

   - en één voor de bijbehorende doos (=dragerdoos)

 •    een label met het eigen collectienummer van de instelling

 •    een barcode voor de transportboxen (reeds gekleefd) 

 

2.3.4.1. barcode voor de film en de dragerdoos.

De bobijn en zijn bijhorende doos (= de dragerdoos) krijgen allebei dezelfde unieke barcode.  

Zo wordt de kans op vergissingen geminimaliseerd. 

Door het gebruik van een unieke barcode is de identificatie van alle dragers en hun eigenaars traceerbaar op 

elk moment van het proces. 

De informatie op deze barcode (de syntax) bestaat uit een code per dragertype, per instelling en een oplo-

pend volgnummer. De barcode begint steeds met de letter ‘A’.

De syntax is als volgt samengesteld:

AFLM_LTH_000001

A= drager

Film

Afkorting CP

Volgnummer drager

VIAA_GB_0014

VIAA transportbox

GB= Groene Bak

Volgnummer  transportbox

Verpak de films telkens volgens deze principes:

 •   Elke bobijn krijgt een apart blik (tenzij het echt kleine rushes zijn)

 •   Klank en beeld worden gescheiden

 •   16mm en 35 mm beeldfilm wordt verpakt in een grijs blik

 •   16mm en 35mm klankfilm wordt verpakt in een blauw blik.

 •   Neem steeds een passende maat van filmblik (niet te groot, niet te klein)

 •  Voor 9.5mm: neem een kern en een blik van 16mm.

 •  Elk nieuw filmblik dient steeds voorzien te zijn van deze labels:

   - een barcodenummer van VIAA

   - het originele catalogusnummer van de CP

   - indien de film ook in depot gegeven wordt: het Cinematek adresnummer
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2.3.4.2. Labels met het collectienummer van de instelling

Doordat de films verpakt worden in een nieuwe verpakking, wordt ook de relatie tussen de film en het oude 

collectienummer van de instelling verbroken. Op die manier kan ook de relatie met bestaande metadata ver-

loren gaan. Om dit te vermijden, vragen wij dat het oude collectienummer van de instelling ook steeds op de 

nieuwe dragerdoos gekleefd wordt. Deze labels worden u op voorhand bezorgd.

2.3.4.3. Transportboxen

De bobijnen van de Content Partner zullen u aangeleverd worden in groene transportboxen, en ook terug 

getransporteerd worden in deze boxen.

De Transportboxen zullen reeds voorzien zijn van een barcode. Meer informatie over de transportboxen vindt 

u onder “2.3.1. transportboxen” op pagina 7. 

2.3.5. HET CORRECT KLEVEN VAN DE LABELS

Hieronder is kort omschreven op welke plaats u de barcodesticker kleeft op de drager en op de dragerdoos.

Ter verduidelijking is per drager ook een illustratie toegevoegd.

2.3.5.1. Op de film

Op de film zelf dient enkel de barcode van VIAA gekleefd te worden, niet het collectienummer van de 

instelling.

Indien er leadertape aanwezig is op de film, kleef dan de barcode op de aanwezige leadertape. Indien er 

geen leadertape aanwezig is, voeg dan een stukje toe en kleef hier de barcode op.

AFLM_LTH_000001

AFLM_LTH_000001

AFLM_LTH_000002

AFLM_LTH_000003

AFLM_LTH_000001

AFLM_LTH_000002

AFLM_LTH_000003
LT/0/23

LT/0/508

LT/0/05
AFLM_LTH_000001

AFLM_LTH_000002

AFLM_LTH_000003

AFLM_LTH_000003

Barcode Collectie-
nummer CP

Drager adres 
Cinematek

DO’S EN DONT’S  
Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken is het van belang dat de barcodestickers steeds op de-

zelfde plaats en manier zijn gekleefd.  Zorg er daarom voor dat de barcode steeds aan de buitenkant 

van de film zichtbaar is. 

2.3.5.2. op de dragerdoos

Barcode

Kleef de barcode op de dragerdoos op de zijkant van de dragerdoos. Op die manier zal de barcode steeds 

leesbaar blijven als er verschillende dragerdozen op elkaar gestapeld zijn.

AFLM_LTH_000001

AFLM_LTH_000001

AFLM_LTH_000002

AFLM_LTH_000003

AFLM_LTH_000001

AFLM_LTH_000002

AFLM_LTH_000003
LT/0/23

LT/0/508

LT/0/05
AFLM_LTH_000001

AFLM_LTH_000002

AFLM_LTH_000003

AFLM_LTH_000003

Barcode Collectie-
nummer CP

Drager adres 
Cinematek
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Label met het collectienummer van de instelling

Kleef het collectienummer van de insteling steeds rechts van de barcode. 

AFLM_LTH_000001

AFLM_LTH_000001

AFLM_LTH_000002

AFLM_LTH_000003

AFLM_LTH_000001

AFLM_LTH_000002

AFLM_LTH_000003
LT/0/23

LT/0/508

LT/0/05
AFLM_LTH_000001

AFLM_LTH_000002

AFLM_LTH_000003

AFLM_LTH_000003

Barcode Collectie-
nummer CP

Drager adres 
Cinematek

Depotnummer Cinematek

Indien de films langdurig in depot gegeven worden, dienen ze ook voorzien te worden van een depotnummer 

van Cinematek.  

Kleef dit nummer rechts van het collectienummer van de instelling.

AFLM_LTH_000001

AFLM_LTH_000001

AFLM_LTH_000002

AFLM_LTH_000003

AFLM_LTH_000001

AFLM_LTH_000002

AFLM_LTH_000003
LT/0/23

LT/0/508

LT/0/05
AFLM_LTH_000001

AFLM_LTH_000002

AFLM_LTH_000003

AFLM_LTH_000003

Barcode Collectie-
nummer CP

Drager adres 
Cinematek

Correcte volgorde

Dit is de correcte volgorde voor het kleven van de labels:

 1. barcode

 2. collectienummer van de CP

 3. dragernummer Cinematek

AFLM_LTH_000001

AFLM_LTH_000001

AFLM_LTH_000002

AFLM_LTH_000003

AFLM_LTH_000001

AFLM_LTH_000002

AFLM_LTH_000003
LT/0/23

LT/0/508

LT/0/05
AFLM_LTH_000001

AFLM_LTH_000002

AFLM_LTH_000003

AFLM_LTH_000003

Barcode Collectie-
nummer CP

Drager adres 
Cinematek

DO’S EN DONT’S 
Zorg ervoor dat de barcodes steeds op de door VIAA aangeduide plaats gekleefd worden. Dit maakt 

het makkelijker voor de Service Provider om het werk soepel en snel te laten verlopen. 

Zorg ervoor dat de barcodelabels vlak aangebracht worden, anders wordt de code onleesbaar voor de 

barcodescanners. Neem desnoods een nieuw barcodelabel indien er een beschadigd is.
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2.3.6. HET GEBRUIKEN VAN DE BARCODESCANNER

Barcodes worden gelezen met een barcodescanner. Via de barcode legt u eenvoudig informatie vast in het 

registratiesysteem. 

U gebruikt de barcodescanner bij het aanbrengen van de barcodestickers tijdens de registratie, bij het uitboe-

ken van dragers die op transport gaan en bij het inboeken van dragers die na digitalisering weer terugkomen. 

Indien u niet eerder met een barcodescanner hebt gewerkt, zal het gebruik ervan op locatie worden toege-

licht.

De barcodescanners die u door VIAA aangeleverd worden zijn draadloos, en worden geleverd met een basis-

station en een USB-kabel die u in uw computer kunt inpluggen. 

Via het basisstation dat aangesloten is op uw computer laadt de barcodescanner op. Plaats de barcodescan-

ner na gebruik dan ook steeds terug in het basisstation zodat u hem de volgende dag weer kan gebruiken.

De barcodescanner werkt als een toetsenbordvervanging. Ga met uw cursor in het veld staan waar de barco-

de ingescand moet worden, en scan de barcode. De barcode zal nu automatisch ingevuld worden in het veld. 

U kunt de scanner tot een afstand van maximum 40 meter van het  bijgeleverde basisstation gebruiken.

Indien de barcodescanner even niet functioneert, kunt u ook steeds het barcodenummer handmatig in AMS 

ingeven.

2.3.7. HET TESTEN OP AZIJN (A-D STRIPS)

Om de films correct te laten digitaliseren en een juiste prioriteit te geven bij het digitaliseren, is het van belang 

te weten in welke mate een film aangetast is. Daarom vragen wij aan de Content Partner om de resultaten 

door te geven van hun eigen metingen. Het is goed om, als de tests al enige tijd geleden gebeurden, deze 

opnieuw uit te voeren. Op die manier hebben we ook een goed zicht op het verloop van de aantasting. Beide 

waardes worden genoteerd in AMS (zie ook “3.3.1.9 fysieke staat” op pagina 27).

Een kleurenkaart om de resultaten af te lezen vindt u in bijlage “6.5. Kleurenkaart voor het aflezen van resulta-

ten A-D testen” op pagina 50.

2.3.8. BIJBESTELLEN VAN DE BENODIGDE MATERIALEN

Mocht u meer materialen (barcodes, filmblikken, kernen, leadertape,...)  nodig hebben dan in eerste instantie 

verwacht, dan is bijbestellen mogelijk. Dit kan door een mailtje te sturen naar de project manager. Bundel 

zoveel mogelijk de bestellingen en houdt rekening met een lange levertijd (minstens 40 dagen).
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3. WERKOMGEVING AMS
 
Voor de identificatie, registratie, het plannen en het volgen van de dragers tijdens transport en digitalisering is 

de registratietool AMS ontwikkeld waarin u per drager een aantal kenmerken vastlegt. 

3.1 SYSTEEMEISEN REGISTRATIETOOL

Om met AMS te kunnen werken, heeft u alleen een computer met een internetverbinding nodig.

Deze veel gebruikte browsers zijn toegelaten:

- Internet Explorer 8 en jonger

- Mozilla Firefox

- Google Chrome

- Safari

- Opera  

3.2. WERKEN MET AMS

3.2.1. INLOGGEN

Bij het opstarten van AMS vult u uw gebruikersnaam en paswoord in. Deze zullen u worden bezorgd door 

VIAA. 

Een login is persoonlijk, geef deze in geen geval door aan iemand anders. 

Wilt u graag met meerdere personen registreren? Laat het ons weten, dan kunnen wij hen tijdig een login 

bezorgen. 

U kunt AMS openen via deze link: https://registratie.viaa.be
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Na het inloggen opent standaard het scherm Dragers. Rechtsboven in de oranje balk ziet u drie tabs: Dragers, 

Verzending en Help. 

De pagina Dragers is voor u bij de start van het project veruit de belangrijkste. Hiermee registreert u uw dra-

gers in AMS en kunt u zoeken binnen uw registraties. 

3.2.1.1. Taal veranderen

In de smalle zwarte balk helemaal bovenaan ziet u staan: Language: Dutch/English. Als u op de taal klikt, kunt 

u de taal van AMS veranderen naar het Nederlands of Engels.

3.2.1.2. uitloggen

Door op het radarwieltje in de zwarte balk rechts bovenaan te klikken, kunt u uitloggen.

3.2.2. TAB DRAGERS 

Op dit scherm vindt u een overzicht van de door u reeds geregistreerde dragers.

Hier start u ook de nieuwe registraties of maakt u aanpassingen aan eerdere registraties. U opent een eerder 

gemaakte registratie door te klikken op 1 van de blauwe hyperlinks in de kolommen PID, Barcode of Titel. 

Via de filters links in dit scherm kunt u zoeken in de reeds geregistreerde dragers. 

Bovenaan in het midden van dit scherm staan er twee knoppen:  

de ‘optie’ knop (het radarwieltje) en de ‘acties’ knop.

Met de knop ‘optie’ kunt u de schermindeling aanpassen. 

Met het dropdown-menu onder de ‘acties’ knop kunt u een nieuwe drager registreren, de dragers in bulk aan-

passen (gegevens van meerdere dragers tegelijk aanpassen) of records deleten.
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3.2.3. TAB VERZENDING

Onder de tab verzending kunt u de transporten terugvinden die naar de Service Provider gebeuren. 

3.2.4. HELP 

Via de help- knop zal kunt u een mail sturen naar support@viaa.be.

Aanpassen van de schermindeling

Het Dragers-scherm kunt u deels aanpassen aan uw eigen voorkeuren. De volgorde en het aantal ge-

toonde kolommen met de geregistreerde dragers kunt u op twee manieren veranderen:

- door kolommen vanboven vast te pakken en naar de gewenste positie te verslepen

- door kolommen te vergrendelen zodat ze steeds zichtbaar blijven wanneer u van links naar rechts 

navigeert.

U kunt de registraties per kolom op- of aflopend sorteren door op de driehoekjes naast de kolomnaam 

te klikken.
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3.3. HET REGISTREREN VAN EEN NIEUWE DRAGER IN AMS

Onder de knop “Acties” opent u het sjabloon voor het registreren van een drager door te kiezen voor de optie 

“Nieuw Record”. 

Hieronder ziet u een voorbeeld van een ingevuld registratieformulier. Daarna volgt per veld een toelichting 

hoe u deze invult. 

Opgelet, afhankelijk van uw keuzes zullen er bepaalde velden wel of niet zichtbaar zijn. Het kan dus zijn dat u 

op uw scherm niet al deze velden zult zien.
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PRINCIPE:
Een record wordt telkens aangemaakt per titel van de film. Als er dus meerdere bobijnen zijn per titel, 

komen die allemaal in hetzelfde record terecht. 

RELATED RECORDS:
Als er verschillende versies van een film zijn, krijgen deze een 

apart record. 

U kunt deze dan linken door het selectievakje voor de records 

aan te vinken, en vervolgens onder acties te kiezen voor “related 

records”. 

De records zullen nu een symbool krijgen dat aanduidt dat deze verwant zijn. 

In de records zelf zal in het veld Gerelateerde records de PID van alle verwante 

records automatisch ingevuld worden (zie ook “Gerelateerde records voor deze film” 

op pagina 25).
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3.3.1. TOELICHTING VELDEN

Hieronder staat kort uitgelegd welke velden er zijn en welke informatie u er invult. De toelichting is in de vorm 

van helpteksten onder de vraagtekenknoppen per veld ook opgenomen in AMS: u klikt de informatie daar 

open door met uw cursor op het vraagteken te gaan staan. Alle verplichte velden zijn hier aangeduid met een 

asterix (*).

3.3.1.1. Algemene gegevens

CP: 

De Content Partner van VIAA

Sub CP: 

Een bepaalde afdeling van de Content Partner waar de materialen vandaan komen,  

bv. CP= Ugent / subCP= vakgroep taalkunde

PID (enkel zichtbaar na saven record)

Persistent Identifier. Dit is de naam die later ook zal toegekend worden aan de digitale file. Deze wordt auto-

matisch gegenereerd door AMS wanneer een nieuw record aangemaakt wordt. Deze PID wordt ook gebruikt 

voor de benaming van de scans van de filmblikken.

Created on 

Hier ziet u op welk moment het record aangemaakt werd en door wie

Updated on

Hier ziet u op welk moment het record aangepast werd en door wie

Record Status 

Een record kan een bepaalde status hebben. Meer hierover vindt u in ”3.8. recordstatus” op pagina 34.

 

3.3.1.2. Drager

Type (dragersoort)

Kies welk soort van dragers u gaat registreren. Dit veld bevat een drop-down menu. U kiest in dit geval voor 

‘film’. 
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Formaat (dragerformaat)

Verfijn met behulp van het drop-down menu welk formaat van film je gaat registreren. 

 

Filmbasis

Selecteer hier welk soort filmbasis de dragers hebben.

Beeld/Geluid

Duid hier aan of de film geluid heeft.

3.3.1.3. Dragerinformatie

*Oorspronkelijk dragernummer

Vul hier het oorspronkelijke dragernummer in van de Content Partner.  

Indien er meerdere dragernummers zijn toegekend aan dragers die tot eenzelfde film behoren en dus als 1 

film beschreven worden in dit record, gebruik dan het plus-symbooltje om deze in te geven. 

 

*Bewaarlocatie van deze drager(s)

Selecteer hier waar deze drager bewaard wordt na de registratie. Dat kan zijn:  bij de Content Partner in zijn 

eigen depot, bij Cinematek (tijdelijk tot digitalisatie), of bij Cinematek in langdurig depot. Zie ook “2.2.1. Alge-

meen” op pagina 5.

*Cinematek drager adres (enkel indien bewaard bij Cinematek in langdurig depot)

Vul hier het plaatsnummer in van de drager bij Cinematek, zodat ze makkelijk te localiseren is.

Cinematek catalogus nummer (optioneel)

Indien het snel te achterhalen is of Cinematek over een kopie beschikt van deze film, noteer dan hier het 

Cinematek catalogus nummer.
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Barcode beeldbobijnen - in volgorde in te geven

Afhankelijk van uw keuze in het veld ‘Beeld/Geluid’ zal u hier de barcodes van de beeldbobijnen moeten 

inscannen. Ga met uw cursor in het veld staan en scan met behulp van de barcodescanner de barcode.

Als de film uit meer dan één beeldbobijn bestaat, voeg dan een extra veld toe met behulp van het plusteken.

Let op! Scan de beeldbobijnen steeds in volgorde: bv deel 1/5 is de barcode gescand in het eerste veld, 

deel 4/5 is de vierde ingescande barcode. Indien er een deel ontbreekt, noteer dit dan bij de algemene op-

merkingen (helemaal onderaan de pagina). Zie ook onder Wat te doen indien? “4.2. Er een deel ontbreekt 

van een film?” op pagina 37”2.1. AFSPRAKEN” op pagina 5.

Barcode Geluidsbobijnen - in volgorde in te geven

Afhankelijk van uw keuze in het veld ‘Beeld/Geluid’ zal u hier de barcodes van de geluidsbobijnen moeten 

inscannen. Ga met uw cursor in het veld staan en scan met behulp van de barcodescanner de barcode.

Als de film uit meer dan één geluidsbobijn bestaat, voeg dan een extra veld toe met behulp van het plusteken.

Let op! Scan de geluidsbobijnen steeds in volgorde: bv deel 1/5 is de barcode gescand in het eerste veld, 

deel 4/5 is de vierde ingescande barcode. Indien er een deel ontbreekt, noteer dit dan bij de algemene op-

merkingen (helemaal onderaan de pagina). Zie ook onder Wat te doen indien? “4.2. Er een deel ontbreekt 

van een film?” op pagina 37.

*Aantal bobijnen

Dit veld wordt automatisch ingevuld aan de hand van de barcodes die u inscant. 

Dit veld dient als een extra check waardoor u kunt controleren of u toch alle bobijnen ingescand hebt.

Bijbehorende documenten bij de CP

Indien de CP bijbehorende documenten al heeft ingescand, zal dit vakje aangevinkt zijn. Zo weet u dat er in 

de dropboxfolder van de CP extra documenten te vinden zijn die betrekking hebben op deze film.

Bijbehorende documenten ingescand door Cinematek?

Vink hier aan of er nog extra documenten ingescand worden door u die in de filmblikken zaten. Als er bijbe-

horende documentatie in het filmblik zit, neem deze er dan uit. Hou ze zorgvuldig bij, en bewaar ze in een 

daarvoor voorziene doos die teruggebracht zal worden naar de Content Partner. 

Bewaar elk document in een eigen plastieken mapje en kleef een label met het eigen collectienummer van de 

CP op dit plastieken mapje. Kleef zeker geen label of schrijf in geen geval op de documenten.

 

Als er dergelijke bijbehorende documentatie beschikbaar is, vinkt u de vierkante checkbox aan. Op deze ma-

nier blijft het duidelijk dat er aanvullende informatie op papier beschikbaar is over deze drager, en dat de scan 

hiervan bewaard wordt in de gemeenschappelijke dropboxfolder.

Als er geen bijbehorende documentatie aanwezig is in het filmblik, laat u dit veld leeg.
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3.3.1.4. inhoudelijke kenmerken

*Titel

Vul hier handmatig de titel in van de inhoud op de drager.  

U mag ook zelf een titel aan de drager geven, plaats deze dan tussen vierkante haakjes: [onbekend] .

 

Alternatieve titel

Indien de film ook een alternatieve titel heeft, vul die dan hier in. Als er geen alternatieve titel is, laat dit veld 

dan leeg.

Serie

Indien de film tot een serie behoort, vul dan hier de naam van de serie in. Indien dit niet het geval is, laat het 

veld dan leeg.

Alternatieve Serie

Indien de serie ook een alternatieve naam heeft, vul die dan hier in. Indien dit niet het geval is, laat het veld 

dan leeg.



24

*Beschrijving inhoud

Geef hier een korte beschrijving van de inhoud van de film. Doe dit in algemene termen, niet te gedetailleerd. 

Op basis van deze beschrijving zal een CP moeten inschatten of een film de moeite is om te digitaliseren of 

niet, dus vul dit veld zorgvuldig in.

Een mogelijke beschrijving kan zijn:

  James Ensor wandelt op het strand, gevolgd door opnames van zijn atelierruimte. Ensor aan het 

schilderen in zijn atelier, toont zijn nieuwe werk. Ensor staat in zijn deuropening en zwaait de kijker 

uit.

Cast

Indien de cast gekend is, vul dan hier de naam in van de rol, en noteer de naam van de acteur/actrice. Als u 

velden wilt toevoegen, doe dit dan door op het ‘plus- symbool’ te klikken. Als u ze terug wilt verwijderen, klik 

dan op het ‘min- symbool’.

Indien de cast niet gekend is, laat deze velden dan leeg.

Credits

Indien de credits gekend zijn, selecteer dan hier de functie, en noteer de naam van de persoon. Als u velden 

wilt toevoegen, doe dit dan door op het ‘plus- symbool’ te klikken. Als u ze terug wilt verwijderen, klik dan op 

het ‘min- symbool’.

Indien de credits niet gekend zijn, laat deze velden dan leeg.

Genre

Selecteer hier het genre van de film. Indien u het genre niet kent, selecteer dan onbekend.

Datum

Noteer hier de productiedatum van deze film (JJJJ-MM-DD). Indien u de productiedatum niet weet, maar u 

heeft een idee van de datering van de film, kunt u de voor/na selectieknop gebruiken die voor het datumveld 

staat, bv. [voor] [1970-xx-xx]

Als u niet de volledige datum weet (bijvoorbeeld het jaar en de maand, maar niet de dag), dan moet er op 

de plaatsen waarvan u de waarde niet kent, een x komen te staan. Bijvoorbeeld: 1981-xx-xx, 1998-10-xx. 

.
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3.3.1.5. inhoudelijke waarde

*Inhoudelijk waarde-oordeel Cinematek (enkel in te vullen door Cinematek)

Selecteer hier een waarde die volgens u overeenkomt met de inhoud van de film. Dit waarde-oordeel is indi-

catief voor de Content Partner en zal hem helpen om de waarde van de film in te schatten.

 

*Inhoudelijk waarde-oordeel CP (enkel in te vullen door CP)

Dit veld zal ingevuld worden door de Content Partner, en is een aanduiding voor VIAA welke prioriteit een film 

heeft voor digitalisering.

Gerelateerde records voor deze film

Indien u al dubbels tegenkomt tijdens de registratie, kunt u hier de PID copy-pasten van het andere record. 

Wanneer u gebruik maakt van de functie “related records” zal dit automatisch ingevuld worden (zie “RELATED 

RECORDS:” op pagina 19).

*Gebruik deze print voor digitalisering

Dit veld staat standaard als ‘ja’ ingevuld. Indien u een duidelijk onderscheid kan maken in welke de beste 

versie van een film is om te digitaliseren, mag u dit aanpassen. Doe dit dan voor alle versies van de film, zodat 

het voor VIAA duidelijk is welke versie de beste is om te digitaliseren.  

3.3.1.6. taal en land informatie

*Taalversie

Vul hier in welke taalversie de film is. U kunt meerder talen selecteren.

Indien het een stille film betreft (zonder pancartes), duidt dan “stille film” aan.

Als het een geluidsfilm betreft zonder dialoog, duidt dan “geluidsfilms zonder dialoog” aan.

Ondertitels?

Indien de film ondertitels heeft, vink dan dit vakje aan. 
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*Taal ondertitels? (Enkel indien ondertitels is geselecteerd)

Selecteer hier de taal van de ondertitels. U kunt meerder talen selecteren. Als u andere selecteert, vul hier 

dan ook in welke andere taal het betreft.

Land

Vul hier het land in waar de productiezetel van de film gevestigd is. Indien u dit niet weet, duidt dan “onbe-

kend” aan.

3.3.1.7. Technische kenmerken

*Materiaal type

Selecteer hier het type materiaal van de bobijnen die u beschrijft. Indien het niet duidelijk is welk type materi-

aal u voor u heeft, selecteer dan ‘onbekend’.

Merk van pellicule

Selecteer hier het merk van de pellicule.  

Indien het merk van de pellicule niet in de lijst staat, kunt u dit zelf toevoegen door het in het lege veld te 

typen en vervolgens op het plus-teken te klikken. Controleer voor u dit doet zeker de schrijfwijze en doe een 

extra check om zeker te zijn dat deze waarde nog niet in de lijst voorkomt.

*Lengte

Vul hier de (geschatte) lengte van alle bobijnen samen in. U kunt dit doen in feet of in meter.

*Projectiesnelheid

Kies hier de projectiesnelheid van de film.  

- Indien het niet duidelijk is wat de projectiesnelheid is, vul dan ‘onbekend’ in. U dient dan ook (een inschat-

ting van) de duurtijd van de film te noteren in het volgende veld ‘duurtijd’. 

- Indien u een andere projectiesnelheid wilt noteren dan de waarden die al in de lijst staan, duidt dan ‘Andere’ 

aan. Er zal een veld verschijnen waarin u de juiste waarde kunt noteren. Vul in dit geval ook zelf de duurtijd in.

*Duurtijd

Dit veld wordt in de meeste gevallen automatisch berekend aan de hand van de velden ‘Formaat’, ‘Lengte’ en 

‘Projectiesnelheid’. Als de projectiesnelheid niet gekend is, of deze een andere waarde is dan hetgeen in de 

lijst staat, dient u (een inschatting van) de duurtijd handmatig in te vullen. 

Dit veld is in te vullen als uu:mm:ss. U kunt echter ook in het veld bv. 120 typen, en als u dan vervolgens op 
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een tab duwt, zal AMS dit automatisch omrekenen naar 02:00:00.

3.3.1.8. sound

*Co/Sep

Geef hier aan of het geluid zich op een aparte drager bevindt (Sep) of op de beeldband (Co).

*Soort Geluid

Selecteer hier het soort geluid: magnetisch, optisch,... .

*Is het geluid synchroon?

Geef hier aan of het geluid synchroon is of niet. Dit kan erg belangrijk zijn om in te schatten hoeveel voorbe-

reidingswerk er nodig is aan een film voor digitalisering

Is er een sync punt?

Duidt dit vakje aan indien er een duidelijk sync punt aanwezig is.

3.3.1.9 fysieke staat

*Inschatting preparatieduur voor digitalisering

Geef hier uw inschatting van de duur die nog nodig zal zijn om de film klaar te maken voor digitalisering (bv 

voor het herstellen van lassen, het schoonmaken van de film,...)

Inschatting duur manueel schoonmaken

Geef hier uw inschatting van de duur die nodig zal zijn om de film manueel schoon te maken (bijvoorbeeld 

indien er lijmresten op de film zitten). 

*Deterioratiefenomenen
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Vul hier door middel van het drop down menu in welke problemen u kunt identificeren bij een vlugge visuele 

controle, bijv. schimmel, vervorming, krimp of azijn.  

 

Indien u azijn selecteert, vul dan ook de PH waarde van de film in en de datum van de controle. Zie ook “2.3.7. 

Het testen op azijn (A-D strips)” op pagina 11.

 

Het is mogelijk om meerdere problemen te selecteren. Er komt ook steeds een veld te voorschijn waar u 

eventuele opmerkingen in kwijt kunt, bijvoorbeeld indien de azijn maar op 1 van de 3 bobijnen voorkomt, of er 

enkel vervorming is in het begin van de eerste bobijn,... .

 

Indien er geen problemen met de drager waarneembaar zijn vult u “geen” in. 

3.3.1.10. rechten

Deze velden zullen voornamelijk door de CP ingevuld worden. Indien u weet wie de rechthebbenden zijn, 

mag u dit altijd aanvullen. 

Archiefvormer

Dit veld zal door de CP ingevuld worden. Hierin noteren ze wie de vormer van dit archiefstuk is.

Rechtenhouders bekend?

Indien de CP de rechtenhouder van dit archiefstuk kent, zal de CP dit vakje aanvinken. 

Indien u zelf snel kunt achterhalen wie de rechtenhouder is, mag u dit hier invullen.

Zijn de rechten geklaard?
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Indien de rechten geklaard zijn, zal de CP deze checkbox aanvinken.

Naam

De naam van de Rechtenhouder

Contact Persoon

de contact persoon van de rechtenhouder

Adres 

het adres van de rechtenhouder

Telefoonnummer

Het telefoonnummer van de rechtenhouder

Emailadres

het emailadres van de rechtenhouder

3.3.1.11. opmerkingen

Vul in dit veld eventuele opmerkingen over de film in.

3.3.1.12. administratief

Barcode verzameldoos

U dient dit veld niet in te vullen. 

 
Batchnaam en Batch ID

Deze namen zullen automatisch verschijnen vanaf het ogenblik dat VIAA de drager heeft toegekend aan een 

batch om te digitaliseren. Dit veld wordt door VIAA ingevuld. 
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Status

Deze status zal automatisch verschijnen vanaf het ogenblik dat VIAA de drager heeft geselecteerd voor digi-

talisering. Dit veld wordt door VIAA Ingevuld. Een drager kan verschillende statussen hebben: bv. ingecheckt 

door de CP, uitgecheckt bij de SP, ingecheckt bij VIAA,.... . Aan de hand van deze status weten wij steeds waar 

een drager zich bevindt in het digitaliseringsproces. Dit is niet te verwarren met de status die een record kan 

hebben, zie hiervoor “3.8. recordstatus” op pagina 34.

Verzendings ID

Deze naam zal automatisch verschijnen vanaf het ogenblik dat VIAA de drager heeft toegekend aan een ver-

zending voor digitalisering. Dit veld wordt door VIAA Ingevuld.
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3.4. RECORDS WIJZIGEN

3.4.1. REEDS GEREGISTREERDE DRAGERS AANPASSEN (WIJZIG RECORD)

Als u iets wilt veranderen aan een drager die u reeds geregistreerd hebt, kunt u het record openen door in het 

tabblad Dragers op een blauwe hyperlink te klikken van het record dat u wenst te veranderen of aan te vullen.

Het record zal openen en links bovenaan verschijnt een knop ‘Wijzig record’. Als u hierop klikt kunt u de reeds 

ingevulde gegevens aanpassen.

Vergeet niet het record terug te saven door onderaan op de ‘save’ knop te klikken.

3.4.2. DRAGERS IN GROEP AANPASSEN (BULKBEWERKING)

Het is mogelijk een aanpassing uit te voeren op meerdere records tegelijk. 

Als u dragers in groep wilt aanpassen, selecteert u eerst de records die u tegelijkertijd wilt aanpassen door ze 

aan te vinken. Ook kunt u alle dragers die u wenst te selecteren tegelijk aanvinken, door de checkbox boven-

aan naast de kolomlabels aan te klikken.

Indien gewenst kunt u met behulp van de filters links op uw scherm de dragers die u in groep wilt aanpassen 

specifiek opzoeken (bijvoorbeeld alle dragers met eenzelfde merk, zie ook “3.5. Zoeken via filters” op pagina 

32.

Als u alle dragers die u wenst aan te passen geselecteerd heeft, klikt u de knop “Acties” aan en kiest u voor 

“Bulkbewerking”. Er opent dan een nieuw scherm. U kunt vervolgens de velden die u wenst aan te passen 

invullen. U bevestigt uw wijzigingen door onderaan op ‘update’ te klikken. 

BULKBEWERKING

Let u op als u een aanpassing op meerdere registraties tegelijk wilt uitvoeren: VIAA kan eventuele 

vergissingen door bulkbewerking niet met terugwerkende kracht herstellen! U zult een verkeerd 

uitgevoerde bulkbewerking zelf handmatig record per record moeten aanpassen.

 

Voorzichtig handelen met bulkbewerking is daarom aanbevolen!



32

3.5. ZOEKEN VIA FILTERS

Via de filters aan de linkerzijde van het startscherm kunt u eenvoudig zoeken binnen uw geregistreerde dra-

gers. 

Als u bijvoorbeeld een overzicht wilt van alle geregistreerde acetaatfilm klikt u op het filter “Filmbasis” en 

vinkt u “Acetaat” aan. Vervolgens opent rechts het resultatenscherm met het overzicht van alle geregistreerde 

acetaatfilm.

Terugkeren naar het volledige overzicht en het filter ongedaan maken kan op verschillende manieren. Als u 

weer terug wilt naar het volledige overzicht, klikt u op de knop ‘Wissen’ of op het zwarte kruisje achter uw 

zoekfilter. Ook kunt u, in dit voorbeeld, opnieuw het filter “Filmbasis” aanklikken en het vinkje bij “Acetaat” 

verwijderen.

Het filter “Zoek op trefwoord” heeft een extra optie. Na het openen van het filter via het zwarte driehoekje typt 

u uw zoekterm in. Vervolgens kunt u er voor kiezen in alle velden te zoeken, of het zoeken te beperken tot 

1 veld. Dit doet u door het drop-down menu “Zoek in veld” aan te klikken en vervolgens met uw muis op het 

veld te gaan staan waarbinnen u wilt zoeken. 

3.5.1. TOELICHTING OP DE VERSCHILLENDE FILTERS

Zoek op trefwoord

U zoekt op een enkele zoekterm. Dat kan bijvoorbeeld een woord zijn uit de titel, een dragernummer of een 

barcode zijn. U kunt dit filter ook beperken door in het drop-down menu onder “Zoek in veld” het gewenste 

veld te selecteren waarin u wilt zoeken.

CP

Via dit filter kunt u zoeken naar de materialen van een bepaalde CP

Record status

Via dit filter kunt u records met een bepaalde status selecteren. Zie ook “3.8. recordstatus” op pagina 34.

Dragertype

Het dragertype dat u invoert is altijd film.

Dragerformaat

Hier kunt u filteren binnen de ingevoerde formaten van film.

Filmbasis

Via dit filter kunt u selecteren op de verschillende types filmbasis die ingevierd zijn.

Beeld/Geluid

Hier kunt u filteren op de dragers die enkel beeld hebben, beeld zonder geluid, beeld met geluid of enkel 

geluid.
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Fysieke toestand film - Cinematek value

Hier kunt u de dragers selecteren met eenzelfde score op de fysieke toestand.

Fysieke toestand klankband - Cinematek value

Hier kunt u de dragers selecteren met eenzelfde score op de fysieke toestand.

Bewaarlocatie van deze drager(s)

Hier kunt u filteren op de bewaarlocatie van de drager.

Soort geluid

Met dit filter kunt u selecteren op het soort geluid

Azijn

Hier kunt u filteren op de pH waarde van de film.

Inhoudelijk waarde-oordeel CP

Via dit filter kan gezocht worden op het inhoudelijke waarde-oordeel dat is toegekend door de CP.

Prioriteit gegeven door CP?

Filtert alle dragers die prioriteit gekregen hebben door de CP (1x klikken, symbool is een vinkje) ofwel alle 

dragers die geen prioriteit gekregen hebben (2x klikken, symbool is een minteken)

Gebruik deze print voor digitalisering?

Filtert alle drager-versies die geselecteerd zijn voor digitalisering (1x klikken, symbool is een vinkje) ofwel alle 

drager-versies die niet geselecteerd zijn voor digitalisering (2x klikken, symbool is een minteken)

Drager geïmporteerd?

Filtert alle records die geïmporteerd zijn door VIAA in AMS (1x klikken, symbool is een vinkje) ofwel alle re-

cords die niet geïmporteerd zijn door VIAA in AMS  (2x klikken, symbool is een minteken)

Ingedeeld in een batch?

Filtert ofwel alle dragers die zijn ingepland in een batch (1x klikken, symbool is een vinkje) ofwel alle dragers 

die nog niet zijn ingepland (2x klikken, symbool is een minteken)

Gedigitaliseerd?

Filtert ofwel alle dragers die al gedigitaliseerd zijn (1x klikken, symbool is een vinkje) ofwel alle dragers die nog 

niet gedigitaliseerd zijn (2x klikken, symbool is een minteken) 
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3.6. HET AANVULLEN VAN GEÏMPORTEERDE RECORDS

Er zijn enkele Content Partners die reeds over metadata beschikken over de films. Deze informatie zal VIAA 

pre-loaden in AMS. Dit worden dan records die in het tabblad “dragers” zullen staan.

U kunt deze records eenvoudig terugvinden door op het filter “dragers geïmporteerd?” te klikken. Dit filter 

werkt op twee manieren: het filtert alle records die geïmporteerd zijn door VIAA in AMS (1x klikken, symbool is 

een vinkje) ofwel alle records die niet geïmporteerd zijn door VIAA in AMS  (2x klikken, symbool is een minte-

ken). 

 

U kunt dit filter ook steeds combineren met het filter “CP” om enkel de records voor een bepaalde CP te zien, 

of rechtstreeks het collectienummer opzoeken door het in te typen in het zoekveld “zoek op trefwoord”.

Wanneer u dan op een van de blauwe hyperlinks in het record klikt, zal het openen. Via de knop ‘Edit’ kunt u 

dan gegevens aanvullen. Zie ook “3.4.1. Reeds geregistreerde dragers aanpassen (Wijzig record)” op pagina 

31.

3.7. EEN RECORD SAVEN ALS DRAFT

U kunt een record ook tijdelijk opslaan als een draft, wanneer het bijvoorbeeld niet direct mogelijk is om alle 

velden in te vullen. Wanneer u een record opslaat als een draft, wordt tijdelijk ook de verplichting opgeheven 

om verplichte velden in te vullen. Pas wanneer u een record opslaat met de ‘bewaar/save’ knop, is deze effec-

tief bewaard en zichtbaar voor de CP.

U dient alle records die tijdelijk als draft bewaard werden, af te werken binnen de voorziene tijd die u heeft 

om een batch van een CP af te werken. 

Om te zien welke records bewaard werden als een draft, kunt u filteren op het filter “record status” in de zoek-

kolom. zie ook “3.5.1. Toelichting op de verschillende filters” op pagina 32 en “3.8. Recordstatus” hieronder.

3.8. RECORDSTATUS

Een record kan verschillende statussen hebben. DIt is niet te verwarren met de status van een drager, 

zie”3.3.1.12. administratief” op pagina 29. 

Dit zijn de statussen die een record kan hebben ( in volgorde):

 - draft:  Een record is voorlopig opgeslaan als een kladversie. Enkel Cinematek en 

VIAA kunnen deze records zien.

 - awaiting review by CP:  Het record is gesaved door Cinematek, de CP kan nu zijn score toekennen 

aan het record.

 - reviewed by CP:   Het record is gepubliceerd door de CP. VIAA kan nu de records evalueren.

 - reviewed by VIAA:   Het record werd geëvalueerd door VIAA.
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3.9. DO’S EN DONT’S IN AMS

REGISTRATIE VAN DE DRAGERKENMERKEN

Bij het invullen van de drager vragen we u enkele specifieke kenmerken in te vullen om het digitaliseringspro-

ces bij het labo zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden. Als u niet over de gevraagde informatie beschikt 

kunt u het best “onbekend” registreren in plaats van een best guess te doen: beter geen informatie dan 

verkeerde informatie. 

In de drop down menu’s is het daarom altijd mogelijk “onbekend” aan te vinken.

REGISTRATIES AANPASSEN

Als u na het afronden van een registratie nog een aanpassing wilt maken, dan kan dat via de knop “Wijzig Re-

cord” die u bovenaan elke registratie vindt. zie ook “3.4. records wijzigen” op pagina 31. Houdt er rekening 

mee dat een Content Partner dan elk record dat u wijzigt opnieuw dient goed te keuren. Probeer daarom het 

wijzigen van records te beperken tot de voorziene tijd die u heeft voor het afwerken van een batch. 

BULKBEWERKING

Let u op als u een aanpassing op meerdere registraties tegelijk wilt uitvoeren: VIAA kan eventuele vergissin-

gen door bulkbewerking niet met terugwerkende kracht herstellen! U zult een verkeerd uitgevoerde bulkbe-

werking zelf handmatig record per record moeten aanpassen. 

Voorzichtig handelen met bulkbewerking is daarom aanbevolen.

TE VEEL INFORMATIE

Hoewel het soms aanlokkelijk kan zijn, verspil niet te veel tijd aan het uitzoeken van gegevens. Informatie die 

niet snel en makkelijk te achterhalen is, houdt nodeloos het registratieproces op. 

Waak er over niet té veel gedetailleerde informatie in het beschrijvingenveld te noteren (bv geen shot voor 

shot beschrijvingen).
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4. WAT TE DOEN ALS...?

4.1. ER TWEE RECORDS GEÏMPORTEERD ZIJN DIE MAAR TOT 1 FILMTITEL BEHOREN 

 ( 2 RECORDS SAMENVOEGEN)

In de registratielijst van een CP wordt er geregistreerd op dragerniveau. Dit wil zeggen, dat elke bobijn een 

apart collectienummer kreeg. 

In AMS wordt er echter op titelniveau geregistreerd, en worden er meerdere bobijnen onder 1 record be-

waard. Dit betekent dat er soms records samengevoegd zullen moeten worden. 

Stel, er zijn reeds twee records in AMS geïmporteerd: 

 LH/O/100    Exploteam Antwerpen ETA: Tot Zaterdag/Nierdialyse

 LH/O/101    Exploteam Antwerpen ETA: Tot Zaterdag/Nierdialyse

Maar eigenlijk maken deze twee records deel uit van 1 film, en moeten ze dus 1 record vormen 

Klik dan in het eerste record LTH/O/100 op edit, en vul in het veld “Oorspronkelijk dragernummer” het tweede 

collectienummer in die tot deze film behoort door een extra veld te creëren met behulp van het plusteken.

Scan in het veld barcode de barcodes van de betreffende geluids- of beeldbanden in volgorde in, en vul an-

dere gegevens aan. Bewaar het record.

Selecteer nu in de algemene lijst het record dat verwijderd mag worden (LH/O/101), en kies uit het menu ‘ac-

ties’ de optie “record verwijderen”. Bevestig uw keuze. 

Het record wordt gedeleted, en de twee originele dragernummers werden gegroepeerd in 1 record. 
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4.2. ER EEN DEEL ONTBREEKT VAN EEN FILM?

Het kan gebeuren dat een Content Partner een film heeft waarvan er een deel ontbreekt (bv deel 3/5).

Hoe documenteert u dit in AMS?

1. Scan de barcodes in volgorde van afspelen in, geen rekening houdende met het ontbrekende deel.

2. Noteer in het veld opmerkingen (helemaal onderaan de pagina) welk deel van de film ontbreekt.

4.3. U EEN KOPIE TEGENKOMT VAN EEN FILM DIE REEDS GEREGISTREERD IS?

Registreer deze als een nieuwe drager. 

Copy-paste de PID van het andere record in het veld “gerelateerde records”, of maak gebruik van de functie 

“related records” (zie “RELATED RECORDS:” op pagina 19).

4.4. VERSCHILLENDE BOBIJNEN DIE DEEL UITMAKEN VAN 1 FILM VERSCHILLENDE 

AANTASTINGEN HEBBEN?

Noteer in dit geval in het veld ‘opmerkingen’ bij het desbetreffende deterioratiefenomeen op welke bobijn dit 

van toepassing is. Noteer in het geval van azijnaantasting de PH waarde van de hoogste (ergste) aantasting. 

4.5. U EEN ANDER SOORT DRAGER DAN PELLICULE TEGENKOMT?

Geef deze niet in in AMS, maar verwittig de project manager van VIAA. VIAA zal dan verder contact opnemen 

met de Content Partner.

4.6. EEN FILM IN ZEER SLECHTE STAAT IS?

Indien u een film tegenkomt die in een zodanig slechte staat verkeert dat digitalisering onwaarschijnlijk zal 

zijn, leg de film dan even apart en verwittig de project manager van VIAA. VIAA zal dan verder contact opne-

men met de Content Partner.
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5. SAMENSTELLEN VAN BATCHES EN TABBLAD VERZENDING

Wanneer de films opgehaald worden door de Service Provider voor digitalisering, zullen deze samengevoegd 

worden in batches, zodat er telkens een kleine hoeveelheid films bij de Service Provider aanwezig is. 

Deze batches worden samengesteld door VIAA, waarbij voorrang gegeven wordt aan de zwaarst aangetaste 

films. Tot 2020 digitaliseert VIAA enkel aangetaste films.

Bij het samenstellen van de batches houdt VIAA rekening met volgende factoren:

 - pH waarde van de beeld- of klankband tussen de 5,0 en 4,2

 - ondergrond van de drager: acetaat/ nitraat

 - of er dubbels zijn met de collectie van Cinematek

 - welke de beste versie is voor digitalisering

 - gauge: deze worden mogelijks naar verschillende Service Providers gebracht.

De films die aan een batch zijn toegevoegd, kunt u vinden door in de zoekfacetten te filteren op ‘batch’ om te 

zien in welke specifieke batch een film zit, of door een vinkje te plaatsen in de checkbox bij “ingedeeld in een 

batch” om alle films te zien die ingedeeld zijn in een batch. Wanneer u nogmaals in deze checkbox klikt, zult u 

juist alle films zien die nog niet ingedeeld zijn in een batch. 

5.1. TABBLAD VERZENDING

In het tabblad verzending kunt u de verschillende batches raadplegen. Via de zoekfacetten links kunt u even-

tueel zoeken in de batches .

Wanneer u klikt op de blauwe hyperlink, komt u terecht in de verzending. 

Hier kunt u de ophaaldatum terugvinden, en wanneer deze batch terug verwacht wordt. 

Onderaan staat een oplijsting van alle films die meegegeven dienen te worden in deze batch.

Met behulp van de zwarte driehoekjes kunt u hier op- of aflopend sorteren. 
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Door op de knop verzendingslijst te klikken, zal er een PDF downloaden waar u op kunt aanduiden of u de 

films al uit depot gehaald heeft, en deze klaarstaan voor verzending. Print deze lijst ook af om mee te geven 

aan de koerier die de films komt ophalen.

Na digitalisering kunt u aan de hand van deze lijst ook nakijken of alle films effectief ook terug gekomen zijn. 
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6. BIJLAGES
 

6.1. SYNTAX VAN DE BARCODES

De syntax van de barcodes is steeds op een logische manier samengesteld.

De barcodes beginnen steeds met:

A= drager

B= verpakkingsdoos

VIAA= VIAA transportbox

Daarna volgt een afkorting die staat voor de drager:

FLM= Film

GB= groene bak

Waarna er een volgnummer volgt dat bestaat uit 6 cijfers (4 cijfers voor de groene bakken).

 

AFLM_LTH_000001

A= drager

Film

Afkorting CP

Volgnummer drager

VIAA_GB_0014

VIAA transportbox

GB= Groene Bak

Volgnummer  transportbox



6.2 AFKORTINGEN CONTENT PARTNERS

ACS Action Scénique

ADV ADVN

AMS AMSAB

AMV AMVB

ANT Antigone

ARG ARGOS

ATD A two dogs company

ATV ATV

AVS AVS

BCB Les Ballets c de la b

BOK Bokrijk

CAM CAMPO

CCE Cie Cecilia

CEA Cultureel erfgoed Annuntiaten

CJS Departement CJM

CTA Cie Tartaren

DKB Departement Kanselarij en Bestuur

DMA DE MAAN

DMG Damaged Goods

DRV de Roovers

DSL DeSingel

DSM Designmuseum

DTD DeTijd

DWF De Werf

EJD Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant

FAB fABULEUS

FAM FelixArt museum

FEL Felixarchief/Stadsarchief Antwerpen

GAA Kasteel van Gaasbeek

GUI Museum Dr. Guislain

HDD Historisch Documentatiecentrum Dendermonde

HGV HetGevolg

HPL HetPALEIS

HVA Huis Van Alijn

IFF In Flanders Fields museum

KAD KADOC

KCA Koninklijk Conservatorium Antwerpen

KFD Kunstenfestivaldesarts

KOE De KOE

KOP Kopergietery

KUL KUL bibliotheek/archief

KWB Kwaad Bloed

KWK Kunst/Werk
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LIB Liberaal archief

LOD LOD

LTH Letterenhuis

MAS MAS

MBG Musea Brugge

MDD Museum Dhondt-Dhaenens

MDE Museum Deinze en Leiestreek

MDH Middelheim museum

MED Medialaan

MHK MuHKA

MIA MIAT

MOH Modemuseum Hasselt

MOM Modemuseum Antwerpen

MOW Departement Mobiliteit en openbare werken

MSG Museum voor Schone Kunsten Gent

MTT Muziektheater Transparant

MUZ Mu.ZEE

NAV NAVIGO

NCO Needcompany

NJM Jenevermuseum Hasselt

NTG NTGent

OBV Operaballet Vlaanderen

PAW Provinciaal archief West-Vlaanderen

PBL Provinciale Bibliotheek Limburg

RIT Ring TV

ROB ROB

ROS Rosas

RTV RTV

SBR Stadsarchief Brugge

SBS SBS

SDI Stadsarchief Diest

SER Sering

SGE Stadsarchief Gent

SHA Stadsarchief Halle

SIE Stadsarchief Ieper

SIM Stedelijke Izegemse musea

SKO Stadsarchief Kortrijk

SMA SMAK

SMH Stedelijk Museum Hoogstraten

SML Stadsmuseum Lokeren

SME Stadsarchief Mechelen

SPM Sportimonium

SRO Stadsarchief Roeselare



43

SSN Stadsarchief Sint-Niklaas

STA STAM

STI Stadsarchief Tielt

STK STUK

STU Stadsarchief Turnhout

SWA Stadsarchief Waregem

TAR T Arsenaal

TAZ Theater Aan Zee

TDS Theater De Spiegel

TGS TG STAN

TJF Troubleyn/Jan Fabre

TMA Theater Malpertuis

TNH Toneelhuis

TSP Theater Stap

TVB TV Brussel

TVL TVL

TVO TV Oost

UGE Ugent

ULV Ultima Vez

VLM Vlaamse Landmaatschappij

VLN Villanella

VLO Vlaamse Overheid

VLP Vlaams Parlement

VRT VRT

VTI Kunstenpunt

WAL Walpurgis

WPZ wpZimmer

WVK Wereld van Kina

ZPL Zuidpool
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6.3. VERKLARENDE WOORDENLIJST

content partner: een instelling die materiaal laat digitaliseren in deze digitaliseringsgolf.

service partner: een digitalisatiebedrijf dat materiaal digitaliseert in deze digitaliseringsgolf.

batch: een groep dragers die getransporteerd wordt tussen de content partner, VIAA, Cinematek en/of de 

service partner. 

shipment/verzending: een groep dragers afkomstig van één content partner die getransporteerd wordt. 

Eén of meerdere shipments vormen samen een batch voor digitalisering. Voor de verzending naar Cinematek 

zal er telkens maar 1 shipment in 1 batch zitten. 

drager: de audiovisuele drager: bv 1 filmbobijn.

dragerdoos: de doos die onmiddellijk rond de drager zit. Eén dragerdoos mag maar één drager bevatten. Bv. 

1 filmblik bevat 1 bobijn.

transportdoos: dit zijn de groene plastieken bakken die aangeleverd worden door VIAA en waarin de dra-

gers van een instelling zich bevinden.



45

6.4. HET INSTELLEN VAN DE DOCUMENTENSCANNER

6.4.1. INSTALLEREN

Type= Fujitsu Scansnap SV600

Systeemvereisten: 

 Windows 8

 Windows 7

 Windows Vista

 Windows XP

 Mac OS

1. Neem de ScanSnap steeds vast bij de basis en de nek wanneer u hem uit de verpakking neemt of wilt ver-

plaatsen. Neem hem nooit vast bij zijn hoofd.

2. Connecteer de ScanSnap niet met een computer tenzij de software is geïnstalleerd. Deze software is te 

downloaden van: http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/software/sv600.html

3. Nadat de software geïnstalleerd is op de computer, kunt u de ScanSnap aanzetten. Sluit de stroom aan, 

en verbindt hem via de bijgeleverde USB kabel met uw computer. U zet de ScanScnap aan door op de grote 

‘scan’ knop te duwen. Er zal een blauw lichtje gaan branden. Indien u hem weer wilt uitschakelen, houdt dan 

enkele tellen de ‘stop’knop ingeduwd tot het blauwe lichtje uitgaat.

4. Een extra gebruikershandleiding kunt u hier downloaden: http://www.fujitsu.com/global/support/computing/

peripheral/scanners/ssmanual/sv600.html

 

6.4.2. HOE SCAN IK EEN DOCUMENT OF EEN VERPAKKING?

1. Zorg dat het document of de oude verpakking netjes op de zwarte mat past. Indien dit niet het geval is, zal 

de scanner niet het volledige beeld kunnen scannen. Plaats de scanner dan op een klein blokje zodat ze wat 

hoger staat ( let op dat de scanner stabiel staat!), zodanig dat ze een groter bereik heeft om te scannen.

2. Duw op de blauwe ‘scan’ knop op de ScanSnap. De software zal op uw computer een kleine pop-up ope-

nen waar u na het scannen kan kiezen om door te gaan met scannen, of het scannen af te sluiten. 
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3.Daarna krijgt u een venster te zien waar u kunt kiezen om de gemaakte scan te bewaren zoals ze is, of nog 

aanpassingen te doen via de knop ‘check/correct’.

Indien u kiest voor check/correct, kunt u er nog voor kiezen om de gemaakte scan wat bij te snijden.

Druk op save en exit om de scan op te slaan.

4. Kies in het volgende scherm voor “dropbox” om de scan op te slaan.
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5. Noem de file naar het oude collectienummer van de CP

en check dat de juiste dropboxfolder is geselecteerd.

Duw op save, de scan is gemaakt

6.4.3. EEN PROFIEL INSTELLEN

1. Open de ScanSnap Manager software op uw computer, en ga naar de settings. 

U krijgt nu een pop-up te zien. Klik op ‘detail’ om meer opties te zien.

2. Vul al de settings in in de tabbladen zoals u ze wenst. 

3. Klik vervolgens rechtsbovenaan op “profile” en kies “add profile” om een nieuw profiel aan te maken

4. Klik ‘apply’ om de settings toe te passen
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6.4.4. SETTINGS VOOR HET VIAA-PROFIEL

In het vak File name format kunt u instellen dat de files een opeenvolgend nummer krijgen.

Indien u bijvoorbeeld het volgende invult, zult u zien dat indien u meerdere files achter elkaar scant, deze 

opeenvolgend genummerd worden.: LTH_O_ _2. U kunt de files dan als volgt benoemen na het scannen:
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6.5. KLEURENKAART VOOR HET AFLEZEN VAN RESULTATEN A-D TESTEN




