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1. INLEIDING

De digitalisering van film is een dure en complexe aangelegenheid. Als we dit vergelijken met de kostprijs voor de digitali-

sering van audio of video, ligt de kostprijs van de digitalisering van film ongeveer 50 tot 100 keer zo hoog. 

Daarom is het helaas niet mogelijk om alle pellicule te digitaliseren, maar zal een selectie gemaakt moeten worden in 

hetgeen gedigitaliseerd kan worden, en binnen die selectie prioriteiten gesteld worden. 

Een eerste selectie die prioritair gedigitaliseerd zal worden is de door het azijnsyndroom aangetaste acetaatfilm.

Om het registratiewerk te verlichten, sloot VIAA een samenwerkingsovereenkomst af met Cinematek. Door hun jarenlange 

ervaring met het registreren van films zullen zij onbekende films misschien snel kunnen identificeren. Waar er door u nog 

geen of weinig metadata aangeleverd werd, zal Cinematek deze kunnen aanvullen. Op die manier kan de metadata van 

een collectie alleen maar rijker worden.

Cinematek beschikt over de nodige technische expertise en infrastructuur om de films te inspecteren en te registreren. 

Dit betekent dat u deze dragers niet langer zelf moet registreren in AMS, maar dat Cinematek dit voor u zal doen. Er wordt 

wel nog van u verwacht dat u de dragers voorziet van een eigen collectienummer, deze verpakt voor het transport naar 

Cinematek en later door alle records gaat in AMS om een score toe te kennen aan de films. Aan de hand van deze score 

weet VIAA welke dragers gedigitaliseerd moeten worden en welke dragers prioriteit krijgen. 

 

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. PROCES

2.1. ALGEMEEN

Alle films zullen voor inventarisatie overgebracht worden naar Cinematek. VIAA vraagt om ten minste tot aan de digitalise-

ring de films in tijdelijke bewaring te laten bij Cinematek. Zo weten we zeker dat ze van een goede opslag verzekerd zijn 

en bepaalde conservatiehandelingen kunnen worden uitgevoerd om verder verval tegen te gaan of te minimaliseren.

 

Na digitalisering kunt u zelf kiezen of u uw films ook in langdurige bewaring geeft bij Cinematek. Zie hiervoor ook punt 

“2.3. in depotgeving bij Cinematek” op pagina 7.

Op de pagina hierlangs ziet u een schema over het hele proces voor de registratie en selectie voor digitalisering van film. 

1.   Elke Content Partner dient zijn films te voorzien van een eigen collectienummer. Op die manier is het steeds duidelijk 

hoeveel en welke films er bij u vertrekken en hoeveel en welke films er aankomen bij Cinematek. Vlak voor het transport 

komt VIAA u groene transportbakken leveren. U dient de films in deze transportbakken te verpakken, en te noteren 

welke films zich in welke bakken bevinden. Dit gebeurt niet in AMS, maar u krijgt van VIAA hiervoor een standaard-excel 

blad aangeleverd. Print deze 2x af, en laat bij ophaling één exemplaar ondertekenen door de chauffeur van VIAA.

 

2. VIAA brengt de dragers en de transportlijst naar Cinematek. VIAA importeert de door u aangeleverde metadata in AMS.

3. Cinematek registreert de films in AMS, herverpakt ze in nieuwe dozen en voorziet ze van een barcode.

4. Indien de films in depot gegeven worden, krijgen ze ook al onmiddellijk een depotnummer van Cinematek.

5.  Zodra Cinematek een record afsluit, zijn ze zichtbaar voor u in AMS, en dient u een score toe te kennen aan het record. 

Aan de hand van deze score weet VIAA of een film gedigitaliseerd dient te worden. Meer over het toekennen van sco-

res vindt u in “6. Na de registratie: Toekennen van een score” op pagina 43.

6.  Nadat duidelijk is of een film gedigitaliseerd dient te worden, zal VIAA kijken welke prioriteit toegekend wordt aan de 

digitalisering. In de eerste plaats zal dat de door het azijnsyndroom aangetaste film zijn.

7.  In het geval dat u een film niet wenst te laten digitaliseren, zal VIAA kijken of er misschien een andere Content Partner 

geïnteresseerd is om deze film te laten digitaliseren, of zal een groep van experts kijken of deze toch de moeite waard 

is om te digitaliseren. Uiteraard zal hiervoor ook steeds contact met u opgenomen worden.



6

2.2. SAMENWERKING MET CINEMATEK

Film vereist expertise om gehanteerd te worden, en specifieke afspeelapparatuur. De drager is erg kwetsbaar, en kan 

beschadigd of zelfs vernietigd worden in het geval van een slechte hantering.  

Cinematek is een instelling met veel expertise op het vlak van film, en beschikt ook over de nodige infrastructuur om film 

te visioneren. Het was dan ook een logische keuze voor VIAA om een samenwerking aan te gaan met Cinematek. Wat 

houdt deze samenwerking nu juist in?

Technische inspectie

Allereerst zal Cinematek een technische inspectie doen van alle films. Dit betekent nazicht op gebroken filmlassen, 

gescheurde perforaties, vorming van schimmel of andere deterioratiefenomenen zoals het opkrullen van de film of het 

meten van de krimping van de film. Indien het eerdere resultaat van de azijntesten niet per film genoteerd werd, zal dit nu 

gedaan worden. Waar nodig voor visionering, zullen kapotte lassen al hersteld worden. 

Plaatsen van nieuwe kernen, leader- en endtape en verpakken in nieuwe filmblikken

Indien uw films nog op spoelen bewaard worden of op metalen kernen, zullen de films op nieuwe kernen gewikkeld wor-

den van inert polypropyleen. 

Alle films zullen ook verpakt worden in nieuwe filmblikken van inert polypropyleen die voorzien zijn van verluchtingsgaten 

om een optimale luchtcirculatie te bereiken in het filmblik. Zo kunnen schadelijke azijndampen ontsnappen uit het blik. Er 

wordt een scan gemaakt van uw oude filmblikken om geen metadata te verliezen.

Waar nodig zal ook nieuwe leader-of endtape aan de films gezet worden. Dit voorkomt schade aan de film zelf en is later 

nodig voor de eventuele digitalisering.

Registratie in AMS

Indien u zelf metadata beschikbaar heeft over de films, maak deze dan op voorhand aan VIAA over. Dit mag in de vorm 

van uw eigen export of in de vorm van de template- excel die u bezorgd wordt. Zo kunnen wij deze al op voorhand opla-

den in AMS. Het zal Cinematek ook helpen bij de identificatie van een onbekende film.

Cinematek zal uw films dan voor u registreren in AMS. Zij noteren onder andere het formaat van de drager, technische 

kenmerken zoals het merk van de pellicule, de soort filmbasis (acetaat, polyester, nitraat,...), de lengte en duurtijd van de 

film, deterioratiefenomen, enz... . 

Daarnaast noteren zij ook inhoudelijke informatie waar die ontbreekt in de door u aangeleverde metadata en voor zover 

zij deze kunnen achterhalen: de titel van de film, de credits (regisseur, producent,...), de datum van productie, het genre 

van de film enz... . 

Inhoudelijke beschrijving

Cinematek zal voor elke film ook een korte beschrijving noteren van de inhoud van de film. Deze beschrijving kan u hel-

pen bij het maken van een inschatting voor de kwaliteit waarin gedigitaliseerd dient te worden. Meer over scores toeken-

nen vind u in “6. Na de registratie: Toekennen van een score” op pagina 43. 

Inhoudelijk waarde-oordeel

VIAA heeft gevraagd aan Cinematek om ook een eigen inhoudelijk waarde-oordeel toe te kennen aan de film. Dit kan u 

helpen bij het toekennen van een eigen score. Het inhoudelijke waarde-oordeel van Cinematek is louter informatief, en zal 

geen invloed hebben op de uiteindelijke digitalisering van uw films.

Lange Termijn depot

Indien u de films in lange termijn bewaring geeft bij Cinematek, zullen alle films ook voorzien worden van een eigen de-
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potnummer van Cinematek. Hoewel een depotovereenkomst een afspraak is tussen uw instelling en Cinematek, maakte 

VIAA hieromtrent ook enkele afspraken met Cinematek. In het geval van een urgent request bijvoorbeeld, spraken wij af 

dat losse elementen binnen de 5 werkdagen beschikbaar zullen zijn bij Cinematek. 

Zie ook “2.3. in depotgeving bij Cinematek” op pagina 7 hieronder en “4.5. Urgent requests” op pagina 16. 

2.3. IN DEPOTGEVING BIJ CINEMATEK

Alle films zullen voor registratie overgebracht worden naar Cinematek. 

Houdt er rekening mee dat Cinematek bij de registratie reeds enkele conserverende handelingen zal uitvoeren zoals het 

verpakken in nieuwe filmblikken, het testen op azijn, het meten van de krimping en dergelijke meer. Indien de films daarna 

terug in onaangepaste omstandigheden bewaard worden, zullen deze handelingen voor niets geweest zijn. Bovendien 

zullen deze handelingen dan opnieuw moeten uitgevoerd worden wanneer de film gedigitaliseerd zal worden, hetgeen 

weer extra kosten met zich mee brengt. 

VIAA vraagt daarom dat u de films ten minste tot aan de digitalisering ook bij Cinematek laat bewaren. Na digitalisering 

kunt u dan zelf kiezen of u de films daar ook in lange termijn bewaring geeft. 

Omdat de digitalisering van film over enkele jaren uitgespreid zal worden, is het belangrijk om film ten minste tot aan de 

digitalisering stabiel te houden. Dit kan enkel door een bewaring in aangepaste omstandigheden. Uit de plaatsbezoeken 

die PACKED uitvoerde in 2013-2014 blijkt dat de meeste bewaarinstellingen niet beschikken over een geschikte opslag-

ruimte voor de bewaring van film.

We geven hier nogmaals de richtlijnen voor de bewaring van pellicule mee zoals ze worden aanbevolen door ANSI en het 

Image Permanence Institute: 

Nitraat:

•  in depot geven bij  

CInematek

Magnetische klankfilm

• geventileerde ruimte

• apart van beeld

•  stabiele luchtvochtigheid: 20% 

- 30% RH

• koud (onder de 10°C)

Acetaatfilm:

• geventileerde ruimte

•  stabiele luchtvochtigheid: 20% 

- 30% RH

•  zw/w: Stabiele temperatuur 

5°- 10°C

•  kleur: hoe kouder hoe beter 

Aangetaste acetaat:

• geventileerde ruimte

•  In quarantaine, APART van 

rest van collectie

•  stabiele luchtvochtigheid: 20% 

- 30% RH

• zo koud mogelijk (>5°C)

• regelmatig testen

Indien u als bewaarinstelling deze bewaaromstandigheden niet kunt garanderen, is het aangewezen dat u uw films in 

bewaring geeft bij een instelling die dit wel kan verzekeren.  

 

Indien u uw films in depot wenst te geven, kunt u een depotovereenkomst afsluiten met Cinematek. 

Contacteer hiervoor secretariat@cinematek.be.
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3. VOORBEREIDINGEN
 

In dit hoofdstuk worden de voorbereidingen besproken die u moet uitvoeren alvorens u uw films kunt meegeven.

3.1. AFSPRAKEN

In dit registratieproces zijn telkens drie partijen betrokken: 

 - de Content Provider van VIAA

 - 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 mis-

verstanden vermeden.

3.2. LOGISTIEK 

3.2.1. ALGEMEEN

Alle dragers zullen voor registratie overgebracht worden naar Cinematek. Bij Cinematek zullen de dragers na registratie 

voorlopig in tijdelijk depot bewaard worden, en van daaruit verpakt en getransporteerd worden naar een digitaliseringsla-

bo. 

3.2.2. TAKEN VAN CP

3.2.2.1. Dragers voorzien van een eigen collectienummer

Voor het transport naar Cinematek kan plaatsvinden, dient u al uw filmbobijnen te voorzien van een eigen collectienum-

mer. Op die manier is het steeds duidelijk hoeveel bobijnen er bij u vertrekken en hoeveel bobijnen er bij Cinematek 

afgeleverd worden. 

3.2.2.2. Aanleveren van metadata

Als u zelf metadata beschikbaar hebt over de films, bezorg deze dan aan VIAA. VIAA kan deze metadata al pre-loaden in 

AMS, en het zal Cinematek helpen bij het registreren van uw films. U kunt VIAA een export bezorgen uit uw eigen collec-

tiebeheersysteem of dit doen via de excel- template die u al eerder bezorgd werd. 

3.2.2.3.. Het opstellen van een transportlijst en verpakken van de films

Vlak voor het ingeplande transport van uw films naar Cinematek, zal VIAA u groene transportbakken aanleveren. Deze 

zijn reeds voorzien van een barcode. Verpak uw films dan in deze groene transportbakken, en vul de lege ruimtes op 

met luchtkussens en noppenfolie zodat de dragers goed verpakt zijn tijdens het transport. Zorg dat u niet te veel films in 

1 transportbak verpakt, het wordt anders erg zwaar om deze op te heffen. VIAA zal de gevulde transportbakken recht-

streeks naar Cinematek vervoeren. 

VIAA zal u ook een tweede excel- template bezorgen van een transportlijst waar u kunt invullen in welke bakken u welke 

dragers verpakt. Het is erg belangrijk dat u dit nauwkeurig doet, zo weet Cinematek welke bobijnen er binnenkomen, en 

weet u welke er buiten gegaan zijn. Print de transportlijst twee maal af, en laat deze bij ophaling door een chauffeur van 

alle bobijnen voorzien
van een eigen 
collectienummer

export 
metadata

verpakken in transportboxen  

maken van transportlijst
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VIAA aftekenen. Eén exemplaar houdt u zelf, een exemplaar geeft u mee aan de chauffeur van VIAA.

Indien u niet meer over voldoende luchtkussens of noppenfolie beschikt, bestel deze dan via het bestelformulier op onze 

supportpagina: http://support.viaa.be.

3.2.3. EXTRA DOCUMENTATIE IN DE FILMBLIKKEN

Indien er nog extra documentatie in de filmblikken zit, kunt u zelf kiezen wat u hiermee doet:

 - U mag ze in de filmblikken laten zitten. In dat geval zal Cinematek deze documenten inscannen en daarna 

bezorgt VIAA deze aan u terug. Deze documenten krijgen de naamgeving van uw eigen collectienummer. 

Indien er meerdere scans zijn, wordt hier een volgnummer met een underscore aan toegekend. Bijvoorbeeld: 

LTH/O/273_1.pdf, LTH/O/273_2.pdf,... 

 - U kunt ze er ook zelf al uitnemen, maar scan de losse documenten dan in en bezorg de scans aan VIAA. Deze 

informatie kan vaak cruciaal zijn bij de identifactie van een film. Benoem ze dan ook met het collectienummer 

van de film en eventueel een volgnummer zoals hierboven.
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Films worden steeds herverpakt volgens het volgende principe:

 •   Elke bobijn krijgt een apart blik (tenzij het echt kleine stukjes film 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.

 •   Er wordt steeds een passende maat van filmblik genomen (niet te groot, niet te klein)

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

 •  Elk nieuw filmblik is steeds voorzien van deze labels:

   - een barcodenummer van VIAA

   - het originele collectienummer van de CP

   - indien de film ook in depot gegeven wordt: het Cinematek adresnummer

4. PRAKTISCH BIJ CINEMATEK

4.1. HERVERPAKKEN VAN DE DRAGERS

Doordat de digitalisering van film nog enkele jaren in beslag zal nemen, wil VIAA samen met de Content Partners investe-

ren in een goede bewaring van de films. Dat kan door de films in aangepaste omstandigeden te bewaren ( zie ook”2.3. in 

depotgeving bij Cinematek” op pagina 7), maar ook door de individuele verpakking van de films aan te pakken. Roest 

op blikken kan de aantasting van de film versterken en versnellen. 

Daarom zal Cinematek alle films verpakken in een nieuw filmblik gemaakt uit inert polypropyleen, en op een nieuwe kern 

wikkelen. VIAA draagt de kosten voor deze nieuwe filmblikken en kernen.

 

Voor 16 en 35 mm zijn deze filmbilkken ventilerend, dit wil zeggen dat er luchtcirculatie mogelijk is in het blik om azijndam-

pen te laten ontsnappen. Deze filmblikken werden goedgekeurd voor de lange termijn archiefopslag van film en verkre-

gen een certificaat van de PAT Photographic Activity Test (Per ANSI IT9.16).

Indien u graag achteraf uw oude filmblikken terug wenst te krijgen, meld dit dan aan VIAA voor het transport naar Cinema-

tek. 

4.2. INSCANNEN VAN DE OUDE FILMBLIKKEN

Cinematek zal een scan maken van de oude filmblikken waar informatie op staat. Op die manier gaat er geen kostbare 

metadata verloren. Deze scans worden in een gemeenschappelijke dropboxfolder opgeladen waar zowel u als Cinematek 

toegang tot heeft. 

Ze krijgen de naamgeving van de PID in AMS, gevolgd door een volgnummer, startend bij ‘_0001’. Bijvoorbeeld: 

4m9183fw59_0001.pdf, 4m9183fw59_0001.pdf,... . 

Deze scans zullen uiteindelijk samen bij de film komen in het VIAA MAMsysteem.
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4.3. SOORTEN LABELS

Voor de identificatie van de dragers hanteert VIAA vier 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

 •    indien de film in depot gegeven wordt bij Cinematek: het Cinematek depot nummer

 •    een barcode voor de transportboxen (reeds gekleefd) 

 

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

Zie voor meer uitleg over de gebruikte afkortingen ook”7.1. Syntax van de barcodes” 

op pagina 49.

4.3.2. 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 collectie-

nummer van de instelling verbroken. Op die manier kan ook de relatie met bestaande metadata verloren gaan. Om dit te 

vermijden, vragen wij dat Cinematek het oude collectienummer van de instelling ook steeds op de nieuwe dragerdoos 

kleeft. U mag de labels hiervoor zelf aanleveren, of VIAA zal hiervoor nieuwe labels aan Cinematek bezorgen. Geef tijdig 

uw lijst met collectienummers (en metadata) door aan VIAA.

4.3.3. Cinematek adres label

Indien u uw films in depot geeft bij Cinematek, zullen deze ook voorzien worden van een label van Cinematek met daarop 

de standplaats van de film in het depot van Cinematek.

4.3.4. Transportboxen

De Transportboxen zullen reeds voorzien zijn van een barcode. Deze wordt enkel gebruikt bij het invullen van de trans-

portlijsten in de excel-template die u aangeleverd wordt. 

4.4. PLAATS VAN DE LABELS

4.4.1. Op de film

Op de aanloopstrook van de film zal enkel de barcode van VIAA gekleefd worden.

Indien er leadertape aanwezig is op de film, zal de barcode hierop gekleefd 

worden. Indien er geen leadertape aanwezig is, zal Cinematek een stuk 

toevoegen en hier de barcode op kleven.

AFLM_LTH_000001

A= drager

Film

Afkorting CP

Volgnummer drager

VIAA_GB_0014

VIAA transportbox

GB= Groene Bak

Volgnummer  transportbox

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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4.4.2. Op de dragerdoos

VIAA barcode

De barcode wordt steeds op de zijkant van het filmblik gekleefd. 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

Label met het collectienummer van de instelling

Het collectienummer van de CP wordt steeds rechts van de barcode gekleefd.

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, zullen deze ook een depotnummer krijgen van Cinematek. Dit num-

mer wordt rechts gekleefd van het collectienummer van de CP.

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

De labels worden dus steeds in deze volgorde gekleefd:

 1. VIAA 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
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4.5. URGENT REQUESTS

Wanneer de dragers overgebracht worden naar Cinematek voor de registratie en daar bewaard worden, hetzij 

tijdelijk of permanent, kan het gebeuren dat u een film nodig heeft. U kunt deze film dan opvragen via een 

zogenaamde urgent request procedure.

Geef uw aanvraag door aan VIAA via support@viaa.be. VIAA verzamelt deze aanvragen zo veel mogelijk en 

speelt ze door aan Cinematek.

VIAA is overeengekomen met Cinematek dat, in zover de staat van het materiaal dat toelaat, de film in dat 

geval ten minste binnen de 5 werkdagen beschikbaar zal zijn. Deze termijn is  onder andere nodig om de films 

te laten acclimatiseren wanneer ze uit een gekoelde ruimte komen. 

Wanneer de drager terug kan naar Cinematek, verwittig dan VIAA, die het transport zal regelen. 

Houd er rekening mee dat indien u de films opvraagt, dit niet altijd goed is voor de conservatie van de film. Een extra 

transport, acclimatisatie naar kamertemperatuur en een andere luchtvochtigheid kan schade veroorzaken aan de analoge 

drager. Doe dit dan ook enkel indien het echt nodig is.

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

4.6. TERUGBRENGEN DRAGERS NA DIGITALISATIE NAAR DE CP

Indien u uw films na digitalisering niet in depot wenst te geven bij Cinematek, zal VIAA instaan voor het terugtransport van 

de dragers na digitalisatie.

U krijgt in dit geval de films terug aangeleverd in groene transportboxen met een transportlijst. Leeg de bakken zo snel 

mogelijk en geef VIAA een seintje wanneer de lege bakken opgehaald kunnen worden. 

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

Voor de identificatie, registratie, het plannen en het volgen van de dragers tijdens transport en digitalisering is de registra-

tietool AMS ontwikkeld waarin per drager een aantal kenmerken vastgelegd worden.

5.1 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

5.2. WERKEN MET AMS

5.2.1. INLOGGEN

Bij het opstarten van AMS vult u uw gebruikersnaam en paswoord in. Uw gebruikersnaam is uw emailadres, een wacht-

woord dient u zelf aan te maken. Hiervoor krijgt u een automatische mail, op het moment dat VIAA een account aanmaakt 

voor u. Uw gebruikersnaam en wachtwoord is hetzelfde voor alle VIAA diensten. Indien u uw wachtwoord vergeten bent, 

klik dan op “wachtwoord vergeten”.

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 vier tabs: Organisatie, Dra-

gers, Verzending en Help . Hieronder is kort omschreven welke informatie u op deze pagina’s vindt, en wat u er mee kunt 

doen.

De pagina Dragers is voor u bij de start van het project veruit de belangrijkste. Hier 

kunt u zoeken binnen uw geregistreerde items. Zodra de dragers op transport gaan zult u ook de pagina Verzending gaan 

gebruiken. 

5.2.1.1. Taal veranderen

In de smalle zwarte balk 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.

5.2.2. TAB ORGANISATIE

Onder dit tabblad kunt u zien hoe uw contactgegevens zijn geregistreerd. Mocht er hier een fout ingeslopen zijn, laat het 

ons zeker weten via support@viaa.be.

5.2.3. TAB VERZENDING

Hier zult u kunnen zien wanneer uw volgende transport gepland is van of naar uw instelling en welke dragers zich in dit 

transport bevinden. De transporten worden samengesteld en ingepland door VIAA. 
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5.2.4. TAB DRAGERS 

Op dit scherm vindt u een overzicht van de 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 het dropdown-menu onder de ‘acties’ knop kunt u een nieuwe drager registreren, de dragers in bulk aanpassen (ge-

gevens van meerdere dragers tegelijk aanpassen) of records deleten.

Aanpassen van de schermindeling

Het Dragers-scherm kunt u deels aanpassen aan uw eigen voorkeuren. 

De volgorde van de getoonde kolommen kunt u veranderen door kolommen vanboven vast te pakken en naar de 

gewenste positie te verslepen.

 

Via de Optie-knop (radarwieltje) naast de Acties/Operations knop kunt u 1 of meer kolommen ook vastzetten (“Ver-

grendel kolom”), 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.

U kunt hier ook de facet-count aan of uit zetten. Dit zijn de getallen die tussen haakjes staan in de zoekopdrach-

ten  links in het dragersscherm.



22

5.3. HET REGISTREREN VAN FILM 

Uw filmdragers worden door Cinematek geregistreerd in AMS. Het registreren verloopt dan ook anders dan u tot nog toe 

gewend bent voor audio en video. Doordat Cinematek de registratie doet van de films in AMS, is het niet mogelijk om zelf 

een filmrecord aan te maken in AMS. U kunt wel, nadat de film geregistreerd werd, bepaalde velden aanvullen. 

Wat wordt er van u verwacht? 

- Doordat er een selectie gemaakt moet worden in hetgeen gedigitaliseerd wordt, vragen wij u om hier in AMS deze selec-

tie te maken. Dit doet u door een bepaalde score toe te kennen in het record van de film. Hoe u dit exact doet, vindt u in 

“6. Na de registratie: Toekennen van een score” op pagina 43.  

 

- Daarnaast vragen we u, indien u deze informatie heeft, ook de archiefvormer en informatie over de rechthebbenden in te 

vullen, zie hiervoor “5.3.1.10. Rechten” op pagina 33.

 
- exporteren van metadata

- registratie in AMS

- technische metadata

- aanvullen van inhoudelijke
 metadata 

- eventueel verder aanvullen
van inhoudelijke metadata

- toekennen van een score 

- zoeken op dubbels 

- betere versie aanduiden 
voor digitalisering

CP CINEMATEK CP VIAA

5.3.1. TOELICHTING VELDEN

Hieronder staat kort uitgelegd welke velden er specifiek voor film zijn en welke informatie u er kunt terugvinden. 

De toelichting is in de vorm van helpteksten onder de vraagtekenknoppen per veld ook opgenomen in AMS: u ziet de in-

formatie daar door met uw cursor op het vraagteken te gaan staan. Veldnamen die in het oranje staan in deze handleiding 

zijn de velden die u zelf nog kunt aanpassen.

PRINCIPE:

Een record wordt telkens aangemaakt per titel van de film. Als een filmtitel dus uit meerdere bobijnen bestaat (bij-

voorbeeld verschillende delen of beeld en klankband), komen die allemaal in hetzelfde record terecht. Als er een 

kopie bestaat van de film, wordt deze geregistreerd als een apart record maar worden de 2 records wel aan elkaar 

gelinkt. 
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5.3.1.1. Algemene gegevens

CP: 

De Content Provider van VIAA

Sub CP: 

Een bepaalde afdeling van de Content Provider 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 automatisch gege-

nereerd door AMS wanneer een nieuw record aangemaakt wordt.

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 vind u in “6.1.1. Status van een record” op pagina 43

 

5.3.1.2. Drager

Type (dragersoort)

Het soort drager (in dit geval enkel film)

 

Formaat (dragerformaat)

Het formaat van de drager van de film, bijvoorbeeld 16 mm of 35 mm. 

 

Filmbasis

Filmbasis van de dragers, bijvoorbeeld acetaat of nitraat.

Beeld/Geluid

Betreft het een film met of zonder geluid?
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5.3.1.3. Dragerinformatie

Oorspronkelijk dragernummer

Het oorspronkelijke dragernummer van de Content Provider.  

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

beschreven worden in dit record, zult u hier meerdere nummers terugvinden. 

 

Bewaarlocatie van deze drager(s)

Locatie van de drager. Dat kan zijn:  bij de Content Provider in zijn eigen depot, bij Cinematek (tijdelijk tot digitalisatie), of 

bij Cinematek in langdurig depot. Zie ook “2.3. in depotgeving bij Cinematek” op pagina 7

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

Als een drager bij Cinematek in langdurige bewaring gegeven wordt, zal Cinematek hier het depotnummer invullen.

Cinematek catalogus nummer (optioneel)

Indien Cinematek snel kan achterhalen of zij over een dubbel beschikken voor deze film, vullen zij hier de referentie naar 

hun eigen catalogus nummer in. 

 

Barcode beeldbobijnen - in volgorde ingegeven

De barcode(s) van alle de beeldbobijnen waaruit de filmversie bestaat.

De beeldbobijnen werden steeds in volgorde ingescand. 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, werd dit genoteerd bij de algemene opmerkingen (helemaal 

onderaan de pagina). 

Barcode Geluidsbobijnen - in volgorde ingegeven

De barcode(s) van alle de geluids bobijnen waaruit de filmversie bestaat.

De geluidsbobijnen werden steeds in volgorde ingescand. 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, werd dit genoteerd bij de algemene opmerkingen (hele-

maal onderaan de pagina). 
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Aantal bobijnen

Dit veld toont uit hoeveel bobijnen de filmversie bestaat. 

Bijbehorende documenten bij de CP

Indien u bijbehorende documenten heeft ingescand die in de gemeenschappelijke dropboxfolder zichtbaar zijn, zal dit 

vakje aangevinkt zijn. Zo weet Cinematek dat er in de dropboxfolder extra documenten te vinden zijn die betrekking heb-

ben op deze film.Het zal hen zeker kunnen helpen bij de identificatie van onbekende films.

Bijbehorende documenten ingescand door Cinematek?

Cinematek zal de losse documenten die zij nog aantreffen in de filmblikken inscannen en de documenten verzamelen. 

VIAA zal deze aan het eind van de registratie aan u terugbezorgen. 

Indien er zulke documentatie ingescand is, zal dit vakje in AMS aangevinkt staan.  

Zo weet u dat er in de dropboxfolder extra documenten te vinden zijn die betrekking hebben op deze film.

De scans van de filmblikken worden niet aangevinkt in AMS. 

 

Zie ook “3.2.3. Extra documentatie in de filmblikken” op pagina 10 en “4.2. inscannen van de oude filmblikken” op 

pagina 13. 
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5.3.1.4. inhoudelijke kenmerken

Titel

De Titel van deze film(versie). 

Indien Cinematek zelf een titel gegeven heeft aan de film, staat deze tussen vierkante haakjes: [onbekend] 

 

Alternatieve titel

Indien de film ook een alternatieve titel heeft, wordt die hier ingevuld.

Serie

Indien de film tot een serie behoort, wordt die hier ingevuld.

Alternatieve Serie

Indien de serie ook een alternatieve naam heeft, wordt die hier ingevuld.
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Beschrijving inhoud

Dit kan informatie zijn die wij van u hebben ontvangen en al in AMS hebben opgeladen, of indien deze beschrijving 

ontbreekt, kan Cinematek hier een korte beschrijving van de inhoud van de film noteren. Dit wordt gedaan in algemene 

termen, niet te gedetailleerd. Deze beschrijving wordt gegeven om u te helpen bij het toekennen van een score aan de 

films (zie ook “6. Na de registratie: Toekennen van een score” op pagina 43).

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

De namen van de acteurs/actrices en de rol die zij spelen.

Credits

De functies en namen van de personen.

Genre

Genre van de film.

Datum

In dit veld staat de productiedatum van de film ingevuld. 

Indien de productiedatum niet geweten is, maar de film kan voor of na een bepaalde periode gedateerd worden, kan dit 

genoteerd worden met een [voor] [1970-xx-xx] of een [na] [1970-xx-xx]

Als de volledige datum niet geweten is (bijvoorbeeld het jaar en de maand, maar niet de dag), dan komt er op de plaatsen 

waarvan de waarde niet gekend is, een x. Bijvoorbeeld: 1981-xx-xx, 1998-10-xx. 

5.3.1.5. inhoudelijke waarde

Inhoudelijk waarde-oordeel Cinematek

Cinematek geeft hier een inschatting van de waarde van de film. Dit waarde-oordeel heeft geen beslissingskracht, maar 

kan u helpen om de waarde van de film in te schatten.

 

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

Dit veld dient door u ingevuld te worden. Zie ook “6. Na de registratie: Toekennen van een score” op pagina 43 .

Gerelateerde records voor deze film

Indien er al dubbels door Cinematek gevonden werden tijdens de registratie, staan die hier gelinkt. 
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Gebruik deze print voor digitalisering

Dit veld staat standaard als ‘ja’ ingevuld. Pas als VIAA op zoek zal gaan naar dubbels zal dit kunnen wijzigen, en zal tussen 

gerelateerde records de beste versie aangeduid worden als de beste print voor digitalisering. 

5.3.1.6. Taal- en land informatie

Taalversie

De taalversie van deze film. Het is mogelijk om meerdere keuzes te selecteren.

Indien het een stille film betreft, zal stille film gekozen zijn. Er is ook een keuzemogelijkheid voorzien voor een geluidsfilm 

zonder dialoog.

Ondertitels?

Dit vakje is aangevinkt indien de film ondertitels heeft.

Taal ondertitels? (Enkel indien ondertitels is geselecteerd)

De taal van de ondertitels. Het is mogelijk om meerdere keuzes te selecteren.

Land

Het land waar de productiezetel van de film gevestigd is.

5.3.1.7. Technische kenmerken

Materiaal type

Het type materiaal van de film (bijvoorbeeld een print, een origineel negatief,....)

Merk van pellicule

Het merk van de pellicule.
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Lengte

De (geschatte) lengte van de film (alle bobijnen samen), in feet of in meter.

Projectiesnelheid

De projectiesnelheid van de film.  

Indien het niet duidelijk is wat de projectiesnelheid is, werd ‘onbekend’ ingevuld, en een schatting van de duurtijd. 

Duurtijd

De duurtijd van de film (alle delen samen). Indien de projectiesnelheid van de film niet geweten is, kan het zijn dat hier de 

waarde 00:00:00 genoteerd staat. Het veld is ingevuld als uu:mm:ss.

5.3.1.8. Geluid

Co/Sep

Hier wordt aangegeven of het geluid zich op een aparte drager bevindt (Sep) of op de beeldband zelf (Co).

Soort Geluid

Het soort geluid: magnetisch, optisch,... .

Is het geluid synchroon?

Dit vakje staat aangevinkt wanneer het geluid synchroon is. 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?

Dit vakje staat aangevinkt indien er een duidelijk synchronisatiepunt aanwezig is op de klankband.

5.3.1.9. Fysieke staat
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Inschatting preparatieduur voor digitalisering

Hier geeft Cinematek zijn 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

Hier geeft Cinematek zijn inschatting van de duur die nodig zal zijn om de film manueel schoon te maken (bijvoorbeeld 

indien er lijmresten op de film zitten). 

Deterioratiefenomenen

Hier noteert Cinematek welke deterioratiefenomenen voorkomen bij de film. 

Indien de film aangetast is door het azijnsyndroom, zal ook hier de PH waarde van de film genoteerd worden.

Indien er geen problemen met de drager waarneembaar zijn staat hier ‘geen’ ingevuld.

5.3.1.10. Rechten

Indien u informatie heeft over rechtenhouders of een archiefvormer, vul deze dan hier aan. Dit is informatie die in de 

eerste plaats van u moet komen als CP.

Archiefvormer

De vormer van dit archiefstuk of fonds.

Rechtenhouders bekend?

Indien u de rechtenhouder van dit archiefstuk kent, vink dan dit vakje aan. 

Zijn de rechten geklaard?

Indien de rechten geklaard zijn, vink dan deze checkbox aan.
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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

5.3.1.11. Opmerkingen

Opmerkingen 

Eventuele opmerkingen over de film.

5.3.1.12. Administratief

Barcode verzameldoos (enkel in te vullen voor vertrek naar digitaliseringslabo)

Dit veld zal enkel ingevuld worden indien een drager vertrekt naar een digitaliseringslabo. Wanneer de films naar een digi-

taliseringslabo gebracht worden, zullen deze in verzameldozen verpakt worden. De barcode van de verzameldoos wordt 

dan hier genoteerd. 

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 digitalisering. 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 digi-

taliseringsproces. Dit is niet te verwarren met de status van een record, zie “6.1.1. Status van een record” op pagina 43.

Verzendings ID

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

digitalisering. Dit veld wordt door VIAA Ingevuld.
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5.4. RECORDS WIJZIGEN

5.4.1. REEDS GEREGISTREERDE DRAGERS AANPASSEN (WIJZIG RECORD)

Als u iets wilt veranderen of aanvullen aan een filmrecord dat door Cinematek aangemaakt werd, 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 bepaalde 

gegevens aanvullen of aanpassen.

U kunt op deze manier ook een score toekennen aan de film, zie ook “6. Na de registratie: Toekennen van een score” op 

pagina 43.

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

Op het moment dat u een record published, zal ook de status van het record veranderen in “reviewed by CP” (zie ook 

“6.1.1. Status van een record” op pagina 43). 

5.4.2. 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 vin-

ken. Ook kan u alle dragers die u wenst te selecteren tegelijk aanvinken, door de checkbox bovenaan, naast de kolomla-

bels aan te klikken.

Indien gewenst kan 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 “5.5. Zoeken via filters” op pagina 38.

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

king”. 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. 

Dit zijn de velden die u voor film in bulk kunt aanpassen: 

BULKBEWERKING

Let u op als u een aanpassing op meerdere records 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!
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5.5. ZOEKEN VIA FILTERS

Via de filters aan de linkerzijde van het startscherm kunt u eenvoudig zoeken binnen uw geregistreerde dragers. 

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 zoek-

term 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. 

5.5.1. TOELICHTING OP DE VERSCHILLENDE ZOEKFILTERS

Wanneer u film als drager selecteert, zult u de volgende filters kunnen zien die specifiek voor film gelden:

Zoek op trefwoord

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

Record status

Via dit filter kunt u records met een bepaalde status selecteren. Zie ook “6.1.1. Status van een record” op pagina 43.

Dragertype

Selecteer het dragertype waarop u wenst te filteren

Dragerformaat

Hier kunt u filteren op het formaat binnen de ingevoerde data. Indien u film als dragertype selecteert, zult u hier de ver-

schillende filmformaten terugvinden die voor u ingevoerd werden, bv 16 mm, 35 mm, ...

Filmbasis

Via dit filter kunt u selecteren op de verschillende types filmbasis die ingevoerd werden voor uw collectie.

Beeld/Geluid

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

Fysieke toestand film - Cinematek value

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

Fysieke toestand klankband - Cinematek value

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

Bewaarlocatie van deze drager(s)

Hier kunt u filteren op de bewaarlocatie van de drager.
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Soort geluid

Met dit filter kunt u selecteren op het soort geluid

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-ver-

sies 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 records 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)

Digitised?

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

taliseerd zijn (2x klikken, symbool is een minteken) 
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5.6. DO’S EN DONT’S IN AMS

WISSEN VAN INFORMATIE VAN CINEMATEK

VIAA en Cinematek steken veel moeite en tijd in het registreren van uw films. U kan bepaalde velden aanpassen in de 

reeds geregistreerde records, maar doe dit met aandacht zodat u geen waardevolle informatie verliest.

REGISTRATIES AANPASSEN

Als u na het toekennen van een score nog een aanpassing wilt maken, dan kan dat terug via de knop “Wijzig Record” die 

u bovenaan elke registratie vindt. zie ook “5.4. records wijzigen” op pagina 36. Houdt er rekening mee dat VIAA dan 

elk record dat u wijzigt opnieuw dient goed te keuren. Probeer daarom het wijzigen van records te beperken tot de voor-

ziene tijd die u heeft voor het afwerken van een batch. 

BULKBEWERKING

Let 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.

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. 
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6. NA DE REGISTRATIE: TOEKENNEN VAN EEN SCORE 

6.1. FILMRECORDS IN AMS

Elke film krijgt op titelniveau een record in AMS. Als een film uit verschillende bobijnen bestaat, zullen deze allen apart ge-

barcodeerd worden en in één filmrecord zichtbaar zijn. Verschillende versies van een film zullen elk apart een filmrecord 

krijgen, maar gelinkt worden aan elkaar. Dit ziet u in AMS door dit symbool:
 

.

6.1.1. STATUS VAN EEN RECORD

Elk filmrecord zal in AMS een bepaalde status krijgen. De status duidt aan waar het record zich in het proces bevindt: in 

draft versie bij Cinematek, wachtend op evaluatie door de CP, bekeken door VIAA,...

Dit is niet te verwarren met de status van een drager in AMS (locatie voor transport - op shipment niveau).

draft awaiting review 
by CP reviewed by CP reviewed by VIAA

Cinematek vult 
gegevens aan en 
bewaart record 

import door 
VIAA in AMS

Cinematek vult gegevens 
aan en bewaart als draft

CP vult eventueel
nog metadata aan, 
geeft score en 
bewaart het record 

VIAA checkt op dubbels
 en duidt beste versie
 aan voor digitalisering

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 werd opgeslaan 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.

Als u, nadat VIAA een record heeft bekeken en het record de status “reviewed by VIAA” krijgt, nog iets wenst te verande-

ren in het record, kan dat, maar hou er rekening mee dat het record dan terug de status “reviewed by CP” krijgt, en VIAA 

het record opnieuw dient te evalueren.

6.1.2. HOE DE FILMRECORDS TERUG VINDEN?

Wanneer uw films in AMS geregistreerd zijn door Cinematek, worden zij voor u zicht-

baar in de zoekfilters. Onder het filter Carrier Type of Dragertype, zult u nu ook Film 

zien staan.

Wanneer u deze aanvinkt, zult u zien dat er een heel aantal nieuwe filters zichtbaar 

worden, waaronder het filter Record status.

Als u deze filter openklapt, zult u zien hoeveel records nog de status “awaiting review 

by CP” hebben, en die u dus nog dient te voorzien van een score.
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6.2. DOORLOPEN VAN ALLE RECORDS EN TOEKENNEN VAN EEN SCORE

U dient na de registratie in AMS door alle records te lopen en een score toe te kennen aan een bepaalde film. Aan de 

hand van deze score weet VIAA of, en naar welke kwaliteit, u een film wilt laten digitaliseren.

Omdat filmdigitalisering een kostelijke zaak is, willen wij de beslissing over digitalisering en keuze over de resolutie aan u 

overlaten. U kunt immers als enige inschatten welke films waardevol zijn. 

Dit zijn de scores die u kunt toekennen aan een film: 

1. niet digitaliseren

2. niet interessant - maar in de toekomst te herevalueren

3. eerder interessant, LR digitalisatie

4. interessant, HR digitalisatie

5. essentieel, HR digitalisatie

Enkel bij keuzes 3, 4 en 5 zal de film in aanmerking genomen worden voor 

digitalisering. 

Dit zijn de resoluties waar naar gedigitaliseerd zal worden:

filmformaat Lage Resolutie (LR) Hoge Resolutie (HR)

8mm SD (720x576px) HD (1440x1080px)

9,5mm SD (720x576px) HD (1440x1080px)

16mm HD (1440x1080px) 2K (2048x1556px)

35mm 2K (2048x1556px) 4K (4096x3112 px)

Van alle files zal een masterfile in DPX bewaard worden. Daarnaast wordt een mezzanineformaat aangeboden: MOV/Ap-

ple ProRes en een browsecopy mp4/H.264.

Om u een idee te geven van uw kosten, vindt u hieronder een  inschatting terug van uw aandeel in de opslagkost van de 

verschillende resoluties. 

inschatting grootte file per uur film uw aandeel in de kostprijs archivering van 1 uur film per jaar*

SD ± 135 GB  ± 2 € /jaar

HD ± 504 GB  ± 7,5 € /jaar

2K ± 1 TB  ± 15 € /jaar

4K ± 4 TB  ± 62 € /jaar

* uitgaande van de prijzen per TB zoals vastgelegd in de huidige samenwerkingsovereenkomst
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6.2.1. TOEKENNEN VAN EEN SCORE IN AMS

Wanneer u in AMS een score wilt toekennen aan een film, dient u eerst onder Carrier Type of Dragertype, Film te se-

lecteren. Selecteer vervolgens onder Record status, alle records met de status awaiting review by CP.

U ziet nu alle filmrecords in AMS die nog voorzien moeten worden van een score.

Ga in een record door op een van de blauw uitgelichte hyperlinks te klikken.

Vervolgens opent u een record door op Edit record te klikken. 

Let goed op het veld Image/sound om welk soort film het gaat. 

Vervolgens kunt u naar beneden scrollen tot aan het blokje Content Value waar je je score kunt aanduiden in het veld 

Value CP. Je zult zien dat er links van, ook een vakje  Content Value Cinematek staat. Deze waarde van Cinematek heeft 

geen beslissingswaarde, maar dient puur informatief als inschatting van hoe belangrijk Cinematek deze film acht. Het kan 

u mogelijks helpen bij het toekennen van een score.

Sound without image:     geluidsband zonder beeldband

Image:   enkel beeld (niet duidelijk of er geluid bestaat)

Image without sound:   beeldband zonder geluidsband

Image with sound:         beeldband met geluid
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6.2.2. OPSLAAN VAN EEN RECORD NA TOEKENNEN VAN SCORE

Nadat u een score heeft toegekend aan een record, kunt u het record doorsturen naar VIAA door onderaan het record op 

de groene publish knop te klikken. Het record krijgt dan automatisch de status “reviewed by CP” (zie ook “6.1.1. Status van 

een record” on page 43).

Wanneer u nog niet helemaal zeker bent, kunt u het record voorlopig opslaan door op de blauwe save of bewaar knop te 

klikken.

Er zijn nog een aantal andere velden die u desgewenst kunt aanvullen. Deze velden staan in de algemene handleiding 

voor film onder “5.3.1. Toelichting velden” op pagina 22  telkens in het oranje aangeduid. 

Nadat u het record gepublished heeft, zult u zien dat 

in de zoekfilter record status, dit filmrecord de status 

Reviewed by CP gekregen heeft.
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7. BIJLAGES
 

7.1. 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
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7.2. VERKLARENDE WOORDENLIJST

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

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

batch: een groep dragers die getransporteerd wordt tussen de content provider, VIAA, Cinematek en/of de service provi-

der. 

shipment/verzending: een groep dragers afkomstig van één content provider die getransporteerd wordt. Eén of meer-

dere 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 bevat één drager. Bv. 1 filmblik bevat 1 bobijn.

transportdoos: dit zijn de groene plastieken bakken die aangeleverd worden door VIAA en waarin de dragers van een 

instelling zich bevinden.

azijnsyndroom: Dit is een verval van de filmdrager, inherent aan de drager zelf. Door de ontbinding van de chemische sa-

menstelling van de bindlaag komt er azijnzuur vrij. Aanvankelijk werkt dit azijnzuur enkel binnennin de plastieke laag, maar 

het verspreid zich gradueel naar de buitenkant, en dat is wanneer de typische scherpe azijnachtige geur waarneembaar 

wordt. Dit azijnzuur werkt als een katalysator die de aantasting enkel versnelt. Factoren als temperatuur en luchtvochtig-

heid kunnen nog een extra nadelige factor zijn in het versnellen van dit proces. In een verder stadium van aantasting zal 

de film brozer worden, krimpen en beginnen opkrullen. De azijnzuren zullen ook de kleurvervaging van de film versnellen.

leadertape of endtape: Dit is een strook van onbelichte pellicule die vooraan (leader) of achteraan (end) aan de film gelast 

wordt zodanig dat de film beschermd wordt wanneer ze bewaard wordt, maar ook wanneer ze bijvoorbeeld op een scan-

ner gelegd wordt. Zo wordt de fragiele emulsielaag beschermd tegen stof en krassen.

filmlassen:  Verschillende filmdelen worden aan elkaar gezet door zgn. filmlassen. Deze lassen kunnen gemaakt zijn met 

tape of met filmcement. 

foto: www.nfsa.gov.au
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7.4. SCHAAL VOOR A-D STRIPS


