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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.


