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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 archieven. Om te vermijden 

dat het materiaal definitief verloren gaat, is digitalisering dringend nodig.

Voor de digitalisering van deze dragers werkt VIAA met een aantal verschillende digitaliseringsgolven, zo werden de vol-

gende digltaliseringsgolven reeds opgestart:

digitaliseringsgolf 1:

 video: U-matic, Betacam SP, Betacam Oxide

 audio: audiocassette, 1/4” audiotape

digitaliseringsproject: Nieuws van de Groote Oorlog: 

 papier: frontblaadjes en clandestiene pers uit de periode 1914-1918

digitaliseringsgolf 2: 

 video: Open spoel videotapes (alle formaten), VCR, Betamax

 audio: Audio CD-R(W), Wassen rol, draadspoel

digitaliseringsgolf 3: 

 video: Digitale Betacam, Betacam SX

digitaliseringsgolf 4:

 video: VHS

digitaliseringsgolf 5: 

 Shellac en Lakplaat

digitaliseringsgolf 6: 

 Kleine formaten en andere

digitalisering Film:

 Film 1 : alle formaten aangetaste film, die het zwaarst getroffen zijn door het azijnsyndroom

 Film 2: 16mm en 35mm film, aangetast door het azijnsyndroom

 Film kleine formaten: 8mm en 9,5mm film, aangetast door het azijnsyndroom

 

Na het einde van elk digitaliseringsproject (met uitzondering van het digitialiseringsproject Nieuws van de Groote Oorlog), 

wordt voorzien dat er nog een beperkt aantal batches achteraf ter digitalisering aangeboden kan worden aan de Service 

Provider.

In deze handleiding vindt u een toelichting op de verschillende voorbereidingen die u als organisatie kunt ondernemen. 

 

We hopen dat deze handleiding u bij de registratie en het klaarmaken van dragers voor transport en digitalisering 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.



4

2. VIAA SUPPORT

Op het VIAA partnerportaal vindt u allerhande informatie terug over de VIAA processen, maar ook over opleidingen en de 

status van uw gearchiveerde bestanden. De digitale versie van deze handleiding vindt u terug op de Support pagina. 

Neem dus zeker een kijkje op https://viaa.be/nl/partnerportaal

Als u problemen ervaart tijdens het registreren, of een andere vraag heeft, kunt u steeds een mailtje sturen naar  

support@viaa.be. Wij helpen u dan zo snel mogelijk verder.

Uw VIAA support team bestaat uit:

Logistiek:

Koen Van Acoleyen

koen.vanacoleyen@viaa.be

T 0472 45 01 93

Project Manager Audiovisueel materiaal:

Loes Nijsmans

loes.nijsmans@viaa.be

T 0471 95 58 31

Project Manager Film:

Sarah Eloy

sarah.eloy@viaa.be

T 0498 13 79 19

Manager DIgitalisering & acquisitie:

Brecht Declercq

Brecht.Declercq@viaa.be

T 0474 25 04 67
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3. VOORBEREIDINGEN VOOR DE REGISTRATIE
 

Vooraleer een drager kan vertrekken naar een digitaliseringslabo, dienen er door u enkele voorbereidingen getroffen te 

worden. Doordat VIAA met veel partners samenwerkt, is het van belang dat u deze voorbereidingen steeds uitvoert zoals 

ze in deze handleiding beschreven staan en binnen de daarvoor voorziene tijd. 

Hiermee kan u niet alleen voorkomen dat de digitaliseringslijn van het digitaliseringslabo moet worden stilgelegd of de 

timing voor andere CP’s in het gedrang komt, maar draagt u ook bij aan het vervolledigen van een correcte data invoer. 

Hoe juister en vollediger deze gegevens door u worden verstrekt, des te vlotter het hele digitaliseringsproces zal verlo-

pen.

3.1. CORRECT IDENTIFICEREN VAN DRAGERS 

Elk type drager komt terecht in een bepaald digitaliseringsproject. Binnen een bepaald digitaliseringsproject kunnen de 

dragers nog naar verschillende digitaliseringslabo’s gaan. 

Een voorbeeld: 

Digitaliseringsgolf 1: 

 - audiocassettes: gaan naar de firma SONIM (Brussel)

 - Betacam SP tapes: gaan naar de firma Memnon (Luik)

  

Daarom is het van het grootste belang dat u de verschillende analoge audio- en videodragers correct identificeert. Elke 

drager wordt in principe apart opgehaald. U zult hiervan op tijd verwittigd worden.

 

In bijlage “7.5. Fotogids identificatie van audiovisuele formaten” op pagina 37 van deze handleiding zit een fotogids 

die u zal helpen bij de identificatie van uw audiovisuele dragers. Twijfelt u over iets? U kunt altijd een foto van de drager 

doorsturen naar support@viaa.be, wij kunnen u snel helpen bij de identificatie. 

Samen met deze handleiding krijgt u een annex voor het type dragers die u heeft en die in een van onze bestaande digi-

taliseringsprojecten passen. In deze annex staat telkens per dragertype wat meer uitleg, en enkele kenmerken die eigen 

zijn aan een specifieke drager.
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4. KLAARMAKEN VOOR TRANSPORT

Om ervoor te zorgen dat de dragers herkenbaar zijn en goed beschermd op transport gaan, zorgt VIAA voor aangepast 

verpakkingsmateriaal per dragertype. Het juiste gebruik van deze materialen zorgt ervoor dat de kans op beschadiging of 

het zoekraken van dragers zo klein mogelijk is.

In dit hoofdstuk staan eerst de verschillende materialen kort beschreven. Vervolgens vindt u uitleg over het gebruik van 

de materialen tijdens het registreren en verpakken van de dragers.

VIAA voorziet u bij aanvang van een nieuwe diigtaliseringsgolf van de benodigde materialen.

4.1  BENODIGDE MATERIALEN 

VERZAMELDOZEN

Er is voor elk soort drager een aparte kartonnen doos voorzien, aangepast aan de afmetingen van de specifieke drager. 

Elke doos heeft een vermelding van het soort drager die erin moet. Op de doos zelf is ook een ruimte voorzien waar een 

barcode gekleefd moet worden. Over de verzameldozen kunt u meer lezen in punt “4.2.2. Verzameldozen” op pagina 

11.
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OPVULMATERIALEN

Omdat de verzameldozen op maat zijn gemaakt, zult u de ruimte in deze dozen maximaal kunnen benutten wanneer u 

de dragers erin plaatst volgens onze richtlijnen. Op het einde van het registreren, of indien u weinig dragers heeft, zal u 

hoogstwaarschijnlijk een lege ruimte over houden in de laatste doos. Die ruimte kan u voor maximale stabiliteit best opvul-

len met noppenfolie of luchtkussens. Voor het verpakken van platen worden er op maat gemaakte schuimvellen voorzien.

PLAKBAND VOOR HET DICHTPLAKKEN VAN DE DOZEN

Het is belangrijk dat elke doos goed dichtgeplakt wordt om te vermijden dat dragers kunnen bewegen tijdens het trans-

port. VIAA zal u voorzien van voldoende plakband en plakbandafrollers.

LET OP: VOOR ELK TYPE DRAGER GEBRUIKT U EEN NIEUWE DOOS. Het is niet omdat er verschil-

lende types dragers in dezelfde doos passen, dat er ook een mix van types in mag.

Bijvoorbeeld: u heeft zowel CD-R als 1/2” open reel video (klein formaat) in uw collectie, en u bent klaar met het 

registreren en verpakken van CD-R. Stel dat er nog plaats is in de doos met de CD-R’s, dan mag u die NIET verder 

vullen met 1/2” open reel video (klein formaat). Voor dit laatste type neemt u een nieuwe doos, en de halflege doos 

van de CD-R vult u met luchtkussens of noppenfolie. 
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BARCODESCANNER

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

teem. 

U gebruikt de barcodescanner bij het aanbrengen van de barcodestickers tijdens de registratie, en bij het uitboeken van 

dragers die op transport gaan. 

 

Indien u niet eerder met een barcodescanner hebt gewerkt, zal het gebruik ervan worden toegelicht.

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

een USB-kabel die u in uw computer kunt inpluggen. U hoeft hiervoor geen extra software te installeren. 

Via het basisstation dat aangesloten is op uw computer laadt de barcodescanner op. Plaats de barcodescanner na gebruik 

dan ook steeds terug in het basisstation zodat u hem de volgende dag weer kan gebruiken. Opgelet! Indien u de batterij 

van de barcodescanner volledig laat leeglopen, dan zal de scanner geformatteerd worden en niet langer bruikbaar zijn. 

Het is dus belangrijk dat u deze regelmatig laat opladen.

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

BIJBESTELLEN VAN DE BENODIGDE MATERIALEN

Mocht u meer materialen nodig hebben dan in eerste instantie verwacht, dan is bijbestellen mogelijk. Dit kan via het for-

mulier dat u terugvindt op onze supportpagina, zie ook punt  “2. VIAA support pagina” op pagina 4. Houdt u rekening 

met een levertijd van minstens een week.

ONDERSTEUNING VAN VIAA 

Bij het opstarten van de registratie zorgt VIAA voor ondersteuning via een opleiding of bij u op locatie. Indien u specifieke 

vragen heeft over de registratie of het juiste gebruik van de materialen, kan u VIAA steeds contacteren via support@

viaa.be.

BENT U KLAAR MET REGISTREREN?

Indien u klaar bent met het registreren van uw dragers, verwittig VIAA hier dan van. Op die manier zijn wij op de hoogte en 

kunnen we ervoor zorgen dat eventuele overschot aan materiaal kan worden opgehaald en de barcodescanners opnieuw 

in rotatie kunnen worden genomen.

 

Verwijderen van de barcodes

Na terugkomst en weer inboeken van de gedigitaliseerde dragers kunt u de barcodes verwijderen indien u deze niet 

verder wilt gebruiken. Voorwaarde is wel dat de tapes dan een eigen nummering hebben die gekoppeld is aan het 

barcodenummer van VIAA, zodat het verband tussen de analoge drager en de digitale file behouden blijft. 
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4.2. BARCODEREN

Voor de identificatie van de dragers tijdens transport en digitalisering heeft VIAA drie series barcodestickers ontworpen:

-       voor de drager zelf

-       voor de bijbehorende doos (= dragerdoos)

-       voor de kartonnen verzameldozen per drager 

 

Door het gebruik van unieke barcodes is de identificatie van alle dragers en hun eigenaars traceerbaar op elk moment 

van het proces van de digitalisatie. 

Omdat de afmetingen per drager en per doos verschillen, zijn er verschillende formaten barcodestickers vervaardigd. 

Deze worden u aangeleverd voor de start van de registratie.

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

volgnummer van 6 cijfers. Zie voor meer uitleg over de gebruikte afkortingen ook bijlage “7.1. Lijst met afkortingen barco-

des” op pagina 33.

             

De syntax van de barcodes is steeds als volgt samengesteld:

ABSP_TVL_000001

A= drager

Afkorting drager (hier: Betacam SP

Afkorting CP

Volgnummer drager

BBSP_TVL_000001

B= verpakkingsdoos

Afkorting drager (hier: Betacam SP)

Afkorting CP

Volgnummer  verpakkingsdoos

4.2.1. DRAGER EN DRAGERDOOS

De drager en zijn bijhorende doos (de dragerdoos) krijgen allebei een identieke barcode. Dit is nodig om de relatie te 

behouden tussen de drager en zijn dragerdoos waar metadata op geno-

teerd kan staan. Zo wordt de kans op vergissingen tijdens het digitalise-

ringsproces geminimaliseerd. Deze barcode begint steeds met de letter 

‘A’. De plaats waar u de barcode kleeft, staat uitgelegd in de annex per 

dragertype, die u bij deze handleiding ontvangen heeft.

Alle dragers zijn in principe verpakt in een beschermende doos, destijds meegeleverd door de leveranciers. Het kan zijn 

dat deze oorspronkelijke verpakking in de loop der jaren is beschadigd. Het gaat hierbij om beschadigingen als kapot-

te scharniertjes van de audiocassettedoosjes waardoor de twee delen van het beschermdoosje uit elkaar vallen, of het 

ontbreken van delen van de kartonnen hoezen van de kwartduim tapes, waardoor de tape niet meer stofvrij kan worden 

opgeborgen. Het kan ook zijn dat de oorspronkelijke verpakking is zoekgeraakt.

  

Indien u beschermdozen mist of u sterk beschadigde dragerdozen wilt vervangen, kunt u vervangende dozen aanvragen 

bij VIAA via support@viaa.be. We hebben een beperkte voorraad liggen voor verschillende dragertypes.

ABSP_TVL_000001
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4.2.2. VERZAMELDOZEN

De barcodes voor de verzameldozen beginnen met de letter ‘B’. 

Elk dragertype heeft een aparte verzameldoos (zie ook het schema onder ”Verzameldozen” op pagina 7). Verpak 

daarom nooit verschillende dragertypes in één doos. 

Elke Content Provider (CP) krijgt zijn eigen verzameldozen. 

Documenteer steeds in AMS welke dragers in welke verzameldoos ver-

pakt zit. 

Een doos die hierna dichtgekleefd wordt is dan klaar voor ophaling. Maar 

voor alle duidelijkheid: op dat ogenblik is dit nog geen ‘verzending’ die al geregistreerd is voor het transport. Deze doos 

komt op dat ogenblik in een wachtlijst te staan. Het is VIAA die in samenspraak met u en het digitaliseringsbedrijf zal be-

slissen wanneer de verzending opgehaald zal worden. 

Op één zijkant van de verzameldozen staat telkens een aanduiding waar u de barcodes moet kleven. Het is van belang 

dat deze barcodes steeds op dezelfde plaats aangebracht worden om het scannen te vergemakkelijken.

4.2.3. TRANSPORTBAKKEN

Er zullen voor ophaling van uw dragers transportbakken aangeleverd worden door de Service Provider of door VIAA.

Deze beschermen de kartonnen dozen en dus ook uw dragers tijdens het transport.

In deze transportbakken kunt u telkens meerdere kartonnen verpakkingsdozen plaatsen van één type drager.

De transportbakken zullen reeds voorzien zijn van een nummering. Op het moment dat u de verzameldozen in de trans-

portbakken verpakt, moet u de nummers van de transportbakken handmatig noteren op de Transportlijst. Hoe u dit doet 

vindt u in “6.4.1. Transportbakken” op pagina 24.  Meer informatie over de ophaling van dragers vindt u in “5.3. Opha-

ling dragers” op pagina 14

BBTC_TVL_000001

BBTC_TVL_000001

BB
T

_C
TV

L_
00

00
01

11 1
www.VIAA.be www.VIAA.be www.VIAA.be

Kleef hier uw barcode Kleef hier uw barcode

BBSP_TVL_000001
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5. OPHALEN EN TERUGBRENGEN VAN DRAGERS
5.1. PLANNING

Om een constante bevoorrading van de labo’s te verzekeren, maakt VIAA een planning op voor de ophaling van uw dra-

gers. Omdat VIAA met veel verschillende partners (zowel Content partners als Service Providers) samenwerkt, is het van 

het grootste belang dat u zich aan de vooropgestelde planning van aanlevering houdt. 

U krijgt een persoonlijke planning waarop u kunt zien wanneer u welke dragers kunt registeren en wanneer uw dragers 

opgehaald worden. Uw registratie dient tenminste 14 dagen voor de ingeplande ophaling afgerond te zijn. Wanneer het 

transport van uw dragers is ingepland, zal u dit ook kunnen zien in het tabblad Verzending van AMS. VIAA zal ook regel-

matig persoonlijk met u contact opnemen om te vragen of alles volgens planning verloopt.

5.2 TOELICHTING OP DE BEVOORRADING VAN DE DIGITALISERINGS-LABO’S

De bevoorrading van de digitaliseringslabo’s werkt als volgt. VIAA verzoekt u volgens de overeengekomen planning uw 

dragers klaar te zetten voor transport. Hiervoor gebruikt u de transportbakken die worden aangeleverd door VIAA of de 

Service Provider. Een of meerdere van deze transportbakken vormen een verzending of shipment.

Om het aantal transporten te beperken is overeengekomen dat de digitaliseringslabo’s, afhankelijk van het dragertype, 

per batch 800-3000 uur tegelijk aangeleverd krijgen. Dit is over het algemeen meer dan één verzending/shipment.  

 

Eén batch kan dus bestaan uit verschillende verzendingen van verschillende Content Partners, of als een verzending groot 

genoeg is om een batch te vullen, kan een batch ook bestaan uit één verzending. Meerdere verzendingen afkomstig van 1 

of meer content partner(s) vormen een batch. Op de afbeelding hieronder ziet u dit nog eens uitgelegd. 

Indien u merkt dat u niet tijdig uw registratie kunt voltooien, moet u VIAA hiervan minstens 30 dagen voor 
de geplande ophaling van uw dragers op de hoogte stellen, zodat we tijdig een oplossing kunnen vinden 

voor het volgende transport naar het digitaliseringslabo.

SP	  

CP	  
	  

REGISTRATIE? 

CP	  
	  

CP	  
	  

CP	  
	  

CP	  
	  

SP	  

VERZENDING/

SHIPMENT

BATCH
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5.3. OPHALING DRAGERS

De dragers worden, zoals hierboven omschreven, door VIAA per soort in batches gebundeld. Dragers van verschillende 

kleinere CP’s zullen gebundeld worden om het transport en de bevoorrading van de verschillende service providers zo 

efficient mogelijk te laten verlopen.

 

U zult op voorhand op de hoogte gesteld worden van deze transporten, zodanig dat u uw registratie op tijd kunt afronden. 

De registratie dient ten minste 14 dagen voor de ophaling van de dragers afgerond te zijn. Net voor de ophaling krijgt u 

van ons een mail waarin nog eens alle stappen voor ophaling in uitgelegd zijn, zoals hoe u de barcodes van de transport-

bakken moet inscannen of hoe u de status van een drager kan aanpassen. Zie ook “6.4. tabblad verzending” op pagina 

24.

In het geval dat u een zeer kleine hoeveelheid dragers moet laten ophalen, zal VIAA de dragers eerst centraliseren alvo-

rens deze worden opgehaald door de SP. VIAA zal u daar tijdig van op de hoogte brengen. In dat geval brengt VIAA de 

transportbakken mee en voegt zelf de barcodes toe in AMS.

 

5.4. TERUGBRENGEN DRAGERS

U zult op de hoogte gehouden worden wanneer uw dragers teruggebracht worden. Dit zal, afhankelijk van het dragertype, 

ongeveer een tweetal maanden na ophaling zijn. 

Op het moment dat de dragers teruggebracht worden, bevestigt u de goede ontvangst door de status van uw dragers 

in AMS aan te passen naar “ingecheckt bij CP”. Zie ook”6.4.2. Dragers veranderen van status” op pagina 25. Op die 

manier weet VIAA dat de dragers goed zijn aangekomen.

U kunt met behulp van het tabblad verzending in AMS (zie ook “6.4. tabblad verzending” op pagina 24) controleren of 

alle verzameldozen inderdaad zijn teruggekomen. De transportbakken leegt u zo snel mogelijk. Verwittig VIAA van het 

aantal lege transportbakken die bij u opgehaald mogen worden, zodat deze snel terug opgehaald en ingezet kunnen 

worden voor een volgend transport.

Indien er zich onregelmatigheden voordoen verwittig VIAA dan onmiddelijk via support@viaa.be. 
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6. WERKOMGEVING AMS
 
Voor de identificatie, 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. Het gaat uitsluitend om het registreren van de kenmerken 

van de dragers die nodig zijn om het transport en de digitalisering goed te laten verlopen, in totaal een vijftiental velden, 

afhankelijk van het type drager. Alle overige kenmerken, zoals inhoudelijke informatie of rechtenadministratie vult u niet in 

dit systeem in: deze kenmerken zullen later in het Media Asset Management systeem worden toegevoegd.

6.1. SYSTEEMEISEN REGISTRATIETOOL

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

Wij raden aan om met Google Chrome te werken.

6.2. WERKEN MET AMS

6.2.1. 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”.

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: 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. Hiermee registreert u uw dragers in AMS 

en kunt u zoeken binnen uw registraties. Zodra de dragers op transport gaan zult u ook de pagina Verzending gaan ge-

bruiken. 

6.2.1.1. 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.

6.2.2. TAB ORGANISATIE

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

zeker weten via support@viaa.be.

6.2.3. 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. Voor verdere informatie over transpor-

ten, zie “5. Ophalen en terugbrengen van dragers” op pagina 13. 

In dit scherm kunt u ook de status van de verzending veranderen, zie “6.4.2. Dragers veranderen van status” op pagina 

25
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6.2.4. 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 groep aanpassen 

(gegevens van meerdere dragers tegelijk aanpassen), records deleten of een export maken van een selectie of alle 

geregistreerde records..

Aanpassen van de schermindeling

Het Dragersscherm kunt u deels aanpassen aan uw eigen voorkeuren. De volgorde en het aantal getoonde ko-

lommen met de geregistreerde dragers kunt u op twee manieren veranderen:

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

- door te klikken op de opties knop op toon/verberg velden en de desgewenste kolommen aan- of uit te vinken.

Via ditzelfde drop-down menu kunt u 1 of meer kolommen ook vastzetten (“Vergrendel 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.
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6.3. 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. Afhankelijk van welk type drager u wilt registreren, zult u andere invoervelden te zien krijgen. In de annex 

die u bij deze handleiding ontvangt staat telkens bij de verschillende dragers vermeld welke specifieke kenmerken er 

gevraagd worden. 
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6.3.1. 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. 

Het merendeel van de velden is voor alle dragersoorten hetzelfde. Deze staan hier-

onder eerst beschreven. Velden die in deze handleiding aangeduid staan met een * zijn verplichte velden in AMS.

Voor de aanvullende kenmerken die per dragertype gevraagd worden, verwijzen we u graag naar de annex die u bij deze 

handleiding ontvangt.

6.3.1.1. ALGEMENE GEGEVENS

De naam van de instelling en van de registrator wordt automatisch gegenereerd doordat u ingelogd bent. U hoeft deze 

dus niet zelf in te vullen. Ook als er later eventuele aanpassingen aan het record worden gemaakt, wordt dit door het 

systeem zelf bijgehouden.

PID= Persistent Identifier. Dit is de naam die later ook zal toegekend worden aan de digitale file.

 

6.3.1.2. DRAGERINFORMATIE

* Type (dragersoort)

Kies welk soort van drager u gaat registreren. Dit veld bevat een drop-down menu. U kiest of u een audio- of een video-

drager wilt beschrijven. Bij twijfel raadpleegt u best de kenmerken die beschreven staan in de bijlage.

* Formaat (dragerformaat)

Verfijn met behulp van het drop-down menu welk soort van drager u gaat registreren. Bij twijfel raadpleegt u best de ken-

merken die beschreven staan in de bijlage.

6.3.1.3 INHOUDELIJKE KENMERKEN

* Titel

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

Indien er meerdere items op één drager staan, kunt u deze noteren en scheiden door een puntkomma. 

U mag ook zelf een overkoepelende titel aan de drager geven. 

Indien er geen titel gekend is, dan vult u hier ‘Onbekend’ in. U kan immers het record niet opslaan als dit veld niet is inge-

vuld.

Gerelateerde documenten in dragerdoos?

Als er bijbehorende documentatie in de tapedoos zit, neem deze er dan uit. Stuur ze niet mee, maar hou ze zorgvuldig 

bij en label ze met hetzelfde nummer als de barcode op de drager. Hiervoor is geen voorgedrukte barcode voorzien door 

VIAA, maar u kunt de nummering van de barcode overnemen op een eigen label of aanbrengen met potlood.

Als er dergelijke bijbehorende documentatie beschikbaar is, vinkt u de vierkante checkbox aan. Op deze manier blijft het 

Tip: 

In AMS kunt u met de TAB 

toets direct naar een volgend 

veld springen.
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duidelijk dat er aanvullende informatie op papier beschikbaar is over deze drager, en kan u deze documenten er eenvou-

dig weer bij steken na terugkomst van de drager.

Als er geen bijbehorende documentatie aanwezig is in de tapedoos, laat u dit veld leeg.

 

Bewaard bij een andere VIAA organisatie?

Als u denkt dat de inhoud van deze drager ook aanwezig kan zijn bij een andere instelling die als Content Provider aan-

gesloten is bij VIAA, dan mag u dat hier aanduiden. U doet dat door de checkbox aan te vinken. Zo kunnen we achteraf 

dubbels makkelijker identificeren.

Bv. u heeft in uw archief een hele reeks opnames van een oud BRT-programma. Deze worden wellicht ook door de VRT 

bewaard. U vinkt in dit geval de checkbox aan en in de lijst van VIAA-CP’s die dan verschijnt, kiest u ‘VRT’.

 

6.3.1.4. DRAGERINFORMATIE

* Barcode drager

Ga met uw cursor in dit veld staan en scan de barcode die u op de drager of zijn beschermdoos hebt geplakt. Deze num-

mering verschijnt dan automatisch ingevuld in het veld.

 

Oorspronkelijk dragernummer

Vul hier handmatig het oorspronkelijke registratienummer in van de drager zoals ingevoerd in uw collectiebeheersysteem. 

Indien uw drager niet over een eigen registratienummer beschikt, kunt u best de drager voorzien van een eigen nummer 

alvorens hem in AMS te registreren. Op die manier kan u gemakkelijk zoeken naar de digitale file in het VIAA MAM.

 

Standplaats drager

Vul hier handmatig in waar de drager zich in uw archief bevindt om hem na de digitalisering makkelijk op zijn originele 

plaats terug te kunnen zetten (bv. lokaalnummer, reknummer, enz...)

6.3.1.5. TECHNISCHE KENMERKEN

* Merk

Vul hier door middel van het drop-down menu het merk in van uw drager (bv. BASF, AMPEX,...). Deze informatie is relevant 

voor het digitaliseringslabo, omdat bepaalde merken reeksen van slechte tapes bevatten met eenzelfde soort problemen. 

Als het merk niet in de lijst voorkomt, kunt u ‘andere’ selecteren.  Als u het merk niet weet, vul dan ‘onbekend’ in.

 

* Datum

Vul hier handmatig de productiedatum in van de drager volgens het schema jjjj-mm-dd ( jaar, maand, dag). Indien dit niet 

geweten is, vul dan de uitzend- of opnamedatum in. Deze informatie is relevant voor het digitaliseringslabo om de ouder-

dom van de tape te kunnen inschatten.

Als u geen volledige datum kent (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. 

 

Duur

Vul hier handmatig de totale duur in van de drager, volgens het schema hh:mm:ss (aantal uren, aantal minuten, aantal 

seconden). Als een drager korter is dan een uur, vult u eerst twee nullen in. De notatie voor een drager van tien minuten is 

dan 00:10:00. U kunt ook alles in dit veld selecteren en bv. ‘90’ ingeven, na een tab zal AMS dit dan automatisch omreke-
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nen naar 01:30:00. 

Informatie over de speelduur is relevant voor het plannen van de batches en het bevoorraden van het digitaliseringslabo. 

De omvang van de batches wordt immers samengesteld aan de hand van het aantal uren. 

* Deterioratiefenomenen

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

bijv. breuken in de tape, schimmel of een opvallende geur. Als u andere deterioratiefenomenen vaststelt, vult u ‘andere’ in. 

Indien er geen problemen met de drager waarneembaar zijn vult u “geen” in (dit is reeds automatisch geselecteerd in de 

lijst). U kan meerdere deterioratieproblemen selecteren. Zie punt “” op pagina 5 voor meer informatie hierover.

fo
to
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Referentie speelduur

Veel videotapefabrikanten drukten een exacte referentie voor het model ergens op de plastiek behuizing. Wanneer 

dit het geval is, geeft het nummer dat deel uitmaakt van de referentie vaak de maximale speelduur aan. 

Een Betacam SP-cassette van Sony met bijvoorbeeld de benaming ‘BCT-10MA’ heeft een maximale speelduur van 

10 minuten, een Digital Betacam-cassette van Maxell met de benaming ‘B-D124L’ daarentegen heeft een maximale 

speelduur van 124 minuten.
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Deterioratiefenomenen

Verouderende audiovisuele dragers zijn onderhevig aan verval, waardoor zij slechter (of soms zelfs niet meer) af-

speelbaar zijn. Niet alle fenomenen zijn met het oog waarneembaar. Omdat wij u vragen alleen een visuele inspec-

tie te doen, beperken wij ons hier tot het beschrijven van enkele zichtbare kenmerken van verval. Voor specifieke 

problemen die eigen zijn aan een bepaalde drager verwijzen we naar de annex bij deze handleiding.

 

Azijnachtige geur en poedervorming: vinegar syndroom/azijnzuur

Een audiovisuele drager met acetaatondergrond kan zijn aangetast door het azijnzuursyndroom. U herkent dit di-

rect door de zure, azijnachtige geur en eventueel aan poedervorming op het oppervlak. Dit azijnzuur komt voorna-

melijk voor bij pellicule. Maar ook kwartduims audiotapes uit de periode 1932-1964 kunnen een acetaatondergrond 

hebben. U kunt acetaat herkennen doordat de tape lichtdoorlatend is wanneer u ze voor een lichtbron houdt. Dit in 

tegenstelling tot de (nieuwere) polyester dragers, die geen licht doorlaten.

Kleverige tapes en poedervorming: sticky shed syndroom/hydrolyse

Een magnetische tape bestaat uit meerdere lagen, waaronder een bindingslaag. Deze kan worden aangetast door 

hydrolyse, een chemisch proces. De tape kan dan gaan kleven. In erge gevallen kan de bindingslaag loskomen van 

de drager. 

Op deze foto kunt u een magneetband zien die in dergelijke mate aangetast is door het ‘sticky-shed’ syndroom dat 

de magnetische laag helemaal losgeko-

men is van de polyesterbasis.  Gevolgen 

van sticky shed zijn het vastlopen van 

de afspeelkoppen bij het afspelen, of 

informatieverlies doordat het weergave-

signaal onevenwichtig is. 

Een tape die te lijden heeft onder sticky 

shed kunt u herkennen aan poeder-

vorming of een kleverige massa op het 

tapeoppervlak. De magnetische dragers 

zullen in dat geval door het digitalise-

ringslabo voorafgaand aan de digitali-

sering worden verwarmd (“gebakken”) 

zodat de binding eenmalig kan worden 

versterkt.

Schimmels en zwammen

Wanneer dragers worden bewaard in een ruimte die een hoge relatieve luchtvochtigheid kent, kunnen schimmels 

of zwammen ontstaan. U herkent deze aan een witte afzetting op het oppervlakte of aan zwamvorming.

Schimmel- en zwamvorming kan voorkomen bij bijna alle analoge audiovisuele dragers.

Gebroken tape

Andersom kan magnetische tape kwetsbaar worden en uitdrogen wanneer ze in een te droge ruimte worden 

bewaard. Bij afspelen kan deze tape breken. Audiotapes kunnen bovendien lassen bevatten, lijm of tape waarmee 

verschillendedelen van een opname aan elkaar werden geplakt. Ook deze lassen kunnen uitdrogen en loslaten. 

Alle dragers kunnen in principe breken.
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6.3.1.6. ADMINISTRATIEF

Barcode verzameldoos

Ga met uw cursor in dit veld staan en scan de barcode van de kartonnen verzameldoos. Deze verschijnt dan automatisch 

ingevuld in het veld.  

Batchnaam en Batch ID

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

veld wordt door VIAA ingevuld. Meer informatie over batches en verzendingen vind u in “5. Ophalen en terugbrengen van 

dragers” op pagina 13.

Status (status)

In dit veld kunt u zien waar uw drager zich bevindt, op niveau van een verzending: 

- In afwachting

- Klaar voor verzending bij CP 

- Uitgecheckt bij CP

- Ingecheckt bij SP

- Ingecheckt bij VIAA

- Uitgecheckt bij VIAA

- Uitgecheckt bij SP

- Ingecheckt bij CP

Het is erg belangrijk dat u bij het buitengaan en terug binnenkomen van dragers de dozen scant en de status van de 

dragers aanpast in AMS. 

Zo weten u en VIAA precies waar uw dragers zich bevinden op elk moment.

Meer informatie over het aanpassen van de status van een tape vindt u in “6.4.2. Dragers veranderen van status” op pagi-

na 25“6.4.2. Dragers veranderen van status” op pagina 25.

Verzendings ID

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

veld wordt door VIAA Ingevuld. Meer informatie over batches en verzendingen vind u in hoofdstuk “5. Ophalen en terug-

brengen van dragers” op pagina 13.

Tip: 

Dat u een drager in een bepaalde doos heeft verpakt, kan u in AMS op twee manieren duidelijk documenteren:

- Ga in het record met uw cursor in het veld ‘collection box ID’ staan, en scan de barcode van de verzameldoos 

wanneer u de drager in de verzameldoos plaatst.

- Registreer alle dragers die u in een bepaalde verzameldoos wenst te steken. Keer vervolgens terug naar het 

tabblad Dragers. Selecteer daar alle dragers die in een bepaalde verzameldoos moeten verpakt worden door 

deze aan te vinken. Ga via de knop ‘acties’ naar ‘bulkbewerking’ en geef onderaan het ‘bulkbewerking’-scherm 

het nummer van de verzameldoos (collection box ID) in, door het te scannen terwijl uw cursor in het veld ‘collecti-

on box ID’ staat.

Meer informatie over dragers in groep aanpassen vindt u onder punt “6.5.2. Dragers in groep aanpassen (bulkbe-

werking)” op pagina 27.
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6.4. TABBLAD VERZENDING

In AMS kunt u een overzicht zien van uw verzendingen op het tabblad Verzending. Hier kunt u de datum van ophaling 

terugvinden, welke dragers er opgehaald worden en welke dozen u moet klaarzetten. 

Als u in een verzending klikt op de blauwe hyperlink, krijgt u een overzicht te zien van de barcodes van alle verzameldo-

zen die u moet klaarzetten. 

6.4.1. TRANSPORTBAKKEN

Kort voor ophaling worden er bij u blauwe transportbakken aangeleverd die voorzien zijn van een barcode. 

Zie ook “4.2.3. Transportbakken” op pagina 11.

U dient steeds aan te geven welke verzameldozen er zich in welke transportbak bevinden. 

DIt doet u door in de linkerkolom de bijbehorende barcode van de transportbak in te vullen. Door op de blauwe ‘edit’ 

knop te klikken in de hoofding van de kolom Barcode Transportbox worden de velden editeerbaar. 

U kunt de barcodes dan ingeven door in het veld te gaan staan met uw cursor en de barcodes in te scannen met uw bar-

codescanner. Let goed op dat deze kolom nauwkeurig ingevuld wordt.

Wanneer u klaar bent met het inscannen van de transportbakken dient u uw invoer nog op te slaan, vergeet dus zeker 

niet op ‘save’ te klikken. Indien u met grote hoeveelheden werkt, is het aangeraden om tussentijds een paar keer op te 

slaan. 

in het geval dat u een zeer kleine hoeveelheid dragers moet laten ophalen, zal VIAA de dragers eerst centraliseren alvo-

rens deze worden opgehaald door de SP. VIAA zal u daar tijdig van op de hoogte brengen. In dat geval brengt VIAA de 

transportbakken mee en voegt zelf de barcodes toe in AMS.
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6.4.2. DRAGERS VERANDEREN VAN STATUS

Aan elke drager wordt een status toegekend zodat steeds duideiljk is waar een drager zich bevindt. Dit wordt gedaan per 

verzending. Voordat uw dragers op transport gaan, dient u de status aan te passen in AMS:

Ga naar het tabblad Verzending. Klik op de blauwe hyperlink van het desbetreffende verzending, er opent een nieuw 

scherm met daarin alle nummers van de verzameldozen die in deze verzending zitten. 

Klik op ‘wijzig verzending’. Hier kunt u zelf de status van alle dragers in de verzending zitten aanpassen naar één van de 

volgende statussen:

- Klaar voor verzending bij CP 

- Uitgecheckt bij CP

- Ingecheckt bij CP

Op het moment dat uw dragers opgehaald worden, verandert u de status van alle dragers in de verzending naar “Uitge-

checkt bij CP”. De Service Provider zal, na ontvangst, de status van de dragers veranderen naar “Ingecheckt bij SP”.

Op het moment dat de dragers teruggebracht worden door de Service Provider, en u de goede ontvangst van alle materi-

alen bevestigt, verandert u de status op dezelfde wijze terug in “Ingecheckt bij CP”. 

in het geval dat VIAA de dragers eerst centraliseert, zal VIAA de status zelf wijzigen in ‘Ingecheckt bij VIAA’ of ‘Uitgecheckt 

bij VIAA’.

Het is erg belangrijk dat u bij het buitengaan en terug binnenkomen van dragers de dozen scant en de status van de 

dragers aanpast in AMS. 

Zo kunnen u en VIAA steeds weten waar de dragers zich bevinden.
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6.4.3. VERZENDINGSLIJST

Via de knop “Verzendingslijst” kunt u dan nog de transportlijst verkrijgen. Dit is een pdf 

die zal downloaden en die u moet afprinten alvorens de dragers mee te geven. Op deze 

transportlijst staat nog eens een overzicht van de dozen en transportbakken die meegege-

ven worden. 

Print de transportlijst twee maal af. Eén exemplaar dient u zelf bij te houden, de andere geeft u mee met de koerier van de 

Service Provider of van VIAA. Zo heeft zowel de transporteur als u een overzicht van wat er exact meegegeven wordt.

Gelieve ervoor te zorgen dat op de dag van ophaling de gevulde transportbakken klaar staan voor ophaling op een mak-

kelijk te bereiken plaats, zodanig dat de chauffeur deze vlot kan inladen.
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6.5. RECORDS WIJZIGEN

6.5.1. 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 de 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’ of ‘Edit record’. Als u hierop klikt kunt u de 

reeds ingevulde gegevens aanpassen.

6.5.2. 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 “6.6. Zoeken via filters” op pagina 29).

Let op!
U kunt het record van een drager veranderen tot het moment dat VIAA de dragers toekent aan een batch of ship-

ment. Daarna zult u geen veranderingen meer kunnen aanbrengen aan uw geregistreerde drager. 

VIAA stelt de shipments en batches samen 14 dagen voor de geplande ophaling.
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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 of ‘pas toe’. 

Let op!  

Dragers in groep aanpassen is een operatie die u aandachtig moet uitvoeren!  

Vergewis u ervan dat u enkel en alleen de dragers heeft geselecteerd die u wenst aan te passen, anders dreigt u 

gegevens te verliezen! 

U krijgt, nadat u op de knop ‘Pas toe’ hebt gedrukt, nog een waarschuwing waarin het aantal items dat u zal aanpas-

sen, vermeld staat. Controleer of dit het juiste aantal is, om geen informatie die u wil behouden, te overschrijven!
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6.6. ZOEKEN VIA FILTERS

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

filteren op verschillende kenmerken van de dragers. Naargelang het type drager dat u selecteert zullen er meer of minder 

filters tevoorschijn komen.

Als u bijvoorbeeld een overzicht wilt van alle geregistreerde audiodragers klikt u op het filter  

“Dragertype” en vinkt u “Audio” aan. Vervolgens opent een resultatenscherm met het overzicht van alle geregistreerde 

audiodragers.

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 “Dragertype” aanklikken en het vinkje bij “Audio” verwijderen.

6.6.1. TOELICHTING OP DE VERSCHILLENDE FILTERS
Hieronder zijn de algemene filters opgenomen. Naargelang het type drager dat u selecteert kunnen er meer of minder 

filters zichtbaar zijn.

Zoek op trefwoord

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

barcode. 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 één veld. Dit 

doet u door het drop-down menu “Zoek in veld” aan te klikken en vervolgens het veld te selecteren waarbinnen u wilt 

zoeken. 
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Batch

Via dit filter kunt u opzoeken in welke batch uw dragers zijn ingepland.

Verzameldoos

Via dit filter kunt u opzoeken welke dragers u in een bepaalde kartonnen verzameldoos hebt verpakt. Het getal tussen 

haakjes geeft aan hoeveel dragers er aan een verzameldoos zijn toegekend.

Status

Hier kunt u zoeken op de Status van uw tapes. Welke status een tape kan hebben, staat uitgelegd in “6.4.2. Dragers ver-

anderen van status” op pagina 25.

Dragertype

Filtert op de geregistreerde audio-, videodragers of film.

Dragerformaat

Filtert op het soort drager dat geregistreerd werd.

Drager geïmporteerd

Filtert ofwel alle dragers die door VIAA werden geïmporteerd (1x klikken, symbool in het boxje is een vinkje) ofwel alle 

dragers die handmatig werden geregistreerd (2x klikken, symbool in het boxje 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 waarvan al digitaliseringsinformatie beschikbaar is (1x klikken, symbool is een vinkje), ofwel alle 

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

Het gebruiken van de checkboxen

Door de vierkante checkbox eenmaal aan te vinken zoekt u bijvoorbeeld de records die zijn geïmporteerd door 

VIAA of de dragers die zijn ingepland in een batch. 

Door de vierkante checkbox tweemaal aan te vinken draait u het filter om. Uw resultaten zijn dan de dragers die 

juist NIET zijn geïmporteerd (maar handmatig zijn geregisteerd) of juist niet zijn ingepland in een batch. In het vier-

kante boxje ziet u in dit geval een minteken. 

Deze optie is vergelijkbaar met de Booleaanse “not” en sluit dus juist uit. 

Door een derde keer op het vierkante boxje te klikken verwijdert u de filters weer.

Het verwijderen van de zoekfilters

U kunt een zoekfilter terug verwijderen door op de resetknop te klikken bovenaan, of door op het kruisje te klikken 

naast de actieve filter.
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6.7. DO’S EN DONT’S IN AMS

REGISTRATIE VAN DE DRAGERKENMERKEN

Bij het invullen van de dragers vragen we u enkele specifieke kenmerken in te vullen om het digitaliseringsproces bij het 

labo zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden. Als u niet over de gevraagde informatie beschikt kunt u het best “onbe-

kend” 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.

GEGEVENS IMPORTEREN VANUIT UW EIGEN SYSTEEM IN AMS

Manuele registratie in AMS is voorzien op het niveau van een individuele drager. Er is ook een mogelijkheid om gegevens 

over meerdere dragers tegelijk te importeren vanuit uw eigen registratiesysteem. Omdat dit in alle gevallen maatwerk zal 

zijn, kan zo een import alleen worden gedaan met begeleiding van een medewerker van VIAA. 

Indien u gegevens wenst te laten importeren in AMS, neem dan contact op via support@viaa.be.

REGISTRATIES AANPASSEN

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

bovenaan elke registratie vindt. 

Aanpassen van registraties kan tot het moment dat de drager(s) door VIAA voor transport en digitalisering zijn toege-

kend aan een batch ( dit gebeurt 14 dagen voor ophaling). Nadat de dragers ingepland zijn voor transport, kunnen er 

geen wijzigingen meer aan een record gebeuren!

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.

NA VERPAKKING NOG DRAGERS UIT DOZEN HALEN

De opvolging van het logistieke proces van de dragers steunt mee op uw nauwkeurigheid. 

Het in- en uitchecken van de dragers is belangrijk om te weten waar uw dragers zich bevinden. Dit in- en uitchecken van 

de dragers gebeurt op het niveau van een verzending, voor alle dragers die vanuit uw instelling in één verzending tegelijk 

getransporteerd worden.

Dit betekent dat u moet opletten indien u na het verpakken nog dragers uit de kartonnen dozen wil nemen. Als u ze ver-

geet terug te steken voor het transport, zullen ze bij het uitchecken gelabeld worden als ‘uitgecheckt bij de CP’, terwijl u 

ze toch nog bij u heeft. Dit kan ernstige gevolgen hebben in ons logistiek proces.

Let daarom goed op, dat in het uitzonderlijke geval u dragers uit een doos moet halen, u deze ook weer terug steekt 

voor de dragers vertrekken. Dit is uw verantwoordelijkheid.
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7. BIJLAGES
 

7.1. LIJST MET AFKORTINGEN BARCODES

  

A= drager

B= verpakkingsdoos

 

 

ACC Audiocassette

AKF Andere Kleine Formaten (Golf 6)

BMX Betamax

BSP Betacam SP

BSX Betacam SX

BTC Betacam oxide

CDR cd-r 

DBE Digital betacam

ORV Open Spoel video

QIA Kwartduim audiotape

SLD Shellac- en Lakplaat 

UMA U-matic

VCR VCR

VHS VHS

WCL wax cylinder

WRE wire recording

ABSP_TVL_000001

A= drager

Afkorting drager (hier: Betacam SP

Afkorting CP

Volgnummer drager

BBSP_TVL_000001

B= verpakkingsdoos

Afkorting drager (hier: Betacam SP)

Afkorting CP

Volgnummer  verpakkingsdoos
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7.2. VERKLARENDE WOORDENLIJST

content partner: een instelling die materiaal laat digitaliseren door VIAA. Dit wordt ook vaak afgekort tot CP. 

service provider: een digitalisatiebedrijf dat materiaal digitaliseert voor VIAA. Dit wordt ook vaak afgekort tot SP.

batch: een groep dragers die getransporteerd wordt tussen de content provider, VIAA en/of de service provider. Een 

batch bestaat uit één of meerdere verzendingen/shipments. Binnen één batch kunnen dragers afkomstig zijn van ver-

schillende content partners, of van slechts één content provider. Deze term is vooral belangrijk voor VIAA en de service 

providers.

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

dere shipments vormen samen een batch. Voor u als content provider is vooral deze term belangrijk.

dragerdoos: de doos die onmiddellijk rond de drager zit. Eén dragerdoos bevat dus maar één drager. Bv. een cassette-

doosje bevat één cassette.

verzameldoos: de kartonnen VIAA-doos waarin meerdere dragers samen verpakt worden. Er zijn verzameldozen met 

verschillende afmetingen voor elke soort drager. Deze dozen worden door VIAA voorzien en aangeleverd.

transportdoos of transportbak: dit zijn de plastieke transportbakken die aangeleverd worden door de service provi-

ders en waarin de kartonnen verzameldozen worden ingepakt alvorens op transport te gaan.

azijnsyndroom: Dit is een deterioratiefenomeen dat voorkomt bij kwartduims audiotapes van acetaat, en bij film. Het 

fenomeen is inherent aan de drager zelf. Door de ontbinding van de chemische samenstelling 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 luchtvochtigheid kunnen nog een extra nadelige 

factor zijn in het versnellen van dit proces. In een verder stadium van aantasting zal de film of de audiotape brozer worden, 

krimpen en beginnen opkrullen. Bij film, zullen de azijnzuren ook de kleurvervaging versnellen.

lassen:  Bij kwartduims audiotapes of bij film werden verschillende delen aan elkaar gemonteerd door zogenaamde las-

sen. Deze lassen kunnen gemaakt zijn met tape of met filmcement. 



7.4. SCHAAL VOOR A-D STRIPS
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7.5. FOTOGIDS IDENTIFICATIE VAN AUDIOVISUELE FORMATEN

7.5.1. VIDEO ANALOOG

Open spoel video, meestal 
donkerbruin tot zwartachtige 
drager. Kan voorkomen in deze 
breedtes: 2”- 1” -1/2”- 1/4”

Betacam of Betacam oxide, 
komt voor in grote en kleine 
cassettes.  
Herkenbaar aan het logo. 
foto: http://www.drviragopete.com/ 

Betacam SP, komt voor in grote 
en kleine cassettes, herken-
baar aan het logo.

MII cassette, bestaat in grote 
en kleine cassettes. Herken-
baar aan logo MII.

U-matic cassette, komt voor in 
grote en kleine cassettes. De 
naam U-matic staat meestal 
ergens vermeld op de cas-
sette of de cassettedoos.

VCR cardridge, bestaat in 1 
formaat.

VHS cassette. Herkenbaar aan 
logo.

Video2OOO. Herkenbaar aan 
logo.
foto: http://www.hobby-bastelecke.de/video/video2000.htm

Betamax cassette. Herkenbaar 
aan de Griekse letter Beta als 
symbool.
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Video8 cassette. Indien er 
geen logo aanwezig is, herken-
baar aan de aanduiding ‘8mm’.
foto: http://www.jetzt-digital.de/

Laserdisk, ongeveer het for-
maat van een LP.
foto: http://www.womansday.com/

Hi8 cassette. Herkenbaar aan 
logo. 
foto: http://www.robertsdigiservice.nl/

Video CD (disc)
foto: “CD Video Disc” by Original uploader was Jbattersby at 

en.wikipedia
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D-1 cassette D-2 cassette
foto: http://www.tapecentral.com/

D-3 cassette
foto: “Panasonic D3 Casette (rotated cropped)” by Modified 
version of Panasonic_D3_Casette.jpg by Mangos at Wikimedia 
Commons.

D-5 cassette. Bestaat ook in HD 
versie.foto: ”Panasonic AJ TD90L” - Wikipedia

DCT cassette. Herkenbaar aan 
logo.

Digitale Betacam. Herkenbaar 
aan logo.

Betacam SX. Herkenbaar aan 
het logo en de gele kleur. 
Bestaat in 2 groottes.

D-9 Digital S cassette D10/MPG IMX cassette. Her-
kenbaar aan het logo en de 
groene kleur. Bestaat in 2 
groottes.

7.5.2. VIDEO DIGITAAL
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D11/HD CAM cassette D - DVC PRO, bestaat in drie 
varianten: 25, 50 of HD 
foto:http://www.realistvideo.com/

DV cassette
foto: http://www.videoaudioconverters.co.uk/

Digital 8 cassette
foto: http://numefilms.fr/

DVCAM cassette DVD disc
foto: “DVD” by User:Wanted, User:Lorian - Modified version of 

Image:DVD.jpg by User:Wanted. - wikipedia.
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Wassen Rol 
foto: “Edisongoldmoulded” by Original uploader was Phonatic at 

en.wikipedia 

Grammofoonplaat: bestaat in 
geperste of gesneden vorm. foto: “LP vinyl3” 

by Fyrsten - Eigen werk.- wikipedia

Draadspoel
foto: http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/

1/4” audio tape (open spoel), 
magnetische opname

(compact) audio cassette
foto:”Tdkc60cassette” - Wikipedia

7.5.3. AUDIO ANALOOG
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7.5.4. AUDIO DIGITAAL

Compact Disc Recordable (CD-
R)

DAT cassetteDigital Compact Cassette

Minidisc



Film of pellicule, is een  
geperforeerde drager.  
* Kan voorkomen in deze breed-
tes: 8mm- 9,5mm- 16mm-35mm-
70mm.
* Kan positief of negatief zijn (zie 
hiernaast).

A= kleur, positief
B= kleur, negatief
C= zwart/wit, positief
D= zwart/wit, negatief

foto: “Pozytyw i negatyw”. Licensed under Creative Commons 

Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons 

Magnetische klankband van 
film (apart), meestal bruin-
kleurig, ondoorzichtig, voor-
zien van enkele of dubbele rij 
perforaties, komt voor in deze 
breedtes: 
8mm- 9,5mm- 16mm-35mm-
70mm

7.5.5. FILM/PELLICULE


