Handleiding voor het meemooarchiefsysteem (Mediahaven 1.0)

Mediahaven 1.0
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1 Hoe log ik in in het meemoo-archiefsysteem?
Een item dat je bij meemoo bewaart, bekijken, bewerken of downloaden: dat doe je in het
meemooarchiefsysteem of MAM. In dit artikel tonen we hoe je inlogt op archief.viaa.be en hoe je
de beheersmodule opstart.
•

Surf met je favoriete browser naar archief.meemoo.be en log in met je gebruikersnaam en
wachtwoord.

•

Je gebruikersnaam is je e-mailadres en je gegevens zijn dezelfde voor alle meemooapplicaties, zoals de registratietool AMS, het partnerportaal en de FTP-server. Heb je nog
geen account, lees dan hier hoe je toegang kan krijgen. Ben je je wachtwoord vergeten?
Klik dan op de knop ‘Wachtwoord vergeten’ en volg de voorgestelde stappen.
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•

Je krijgt een leuk archiefbeeld te zien. Klik op het meemoo-logo linksboven en je komt op
de zoekpagina terecht.
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•

Wil je items bekijken die zich nog in de workspace bevinden of metadata bewerken? Ga
dan naar de beheersmodule via de header. Lees hier hoe je de beheersmodule opstart.

Meer leren over het meemoo-archiefsysteem? Schrijf je in voor één van onze opleidingen.
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2 Hoe zoek ik een item?
Op zoek naar een item uit je collectie dat bij meemoo bewaard wordt? Je hebt twee manieren
om er naartoe te navigeren. Een eerste optie is om het item te zoeken op archief.meemoo.be,
waar je alle gepubliceerde items vindt. Is je item al gedigitaliseerd, maar wacht het nog op
goedkeuring in de bufferzone? Dan ga je voor optie twee en kan je het terugvinden in de
beheersmodule. Je vindt er zowel gepubliceerde als niet-gepubliceerde items.
Tijdens je zoektocht kan je gebruik maken van alle metadatavelden. Hoe je deze metadatavelden
invult en aanpast in de beheersmodule lees je hier. Hoe je op zoek gaat doorheen alle
metadatavelden ontdek je hieronder.

2.1

Zoeken via de zoekbalk

Wil je zoeken met een vrije zoekterm, dan typ je de term zonder meer in de zoekbalk en klik je op
het vergrootglas rechts naast de balk. Op deze manier wordt er niet enkel gezocht in titels, maar in
alle metadatavelden die werden ingevuld bij registratie of digitale instroom. Typ je meerdere
woorden in, dan leveren deze woorden los van elkaar zoekresultaten op.

Kies je voor een exacte zoekterm, dan plaats je de woorden in de zoekbalk tussen twee dubbele
aanhalingstekens (“...”). Nu krijg je enkel de bestanden te zien waarin deze exacte woorden in de
getypte volgorde voorkomen. Je kan ook slechts een deel van de titel of een deel van een ander
metadataveld ingeven.
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Ten slotte kan je ook gebruik maken van een zoekterm met een jokerteken of wildcard. Deze
jokertekens kunnen binnen een zoekopdracht een aan jou onbekende waarde
vertegenwoordigen, en je kan ze in het begin, in het midden of op het einde van je zoekopdracht
plaatsen. Je hebt keuze uit volgende twee jokertekens:
•
•

een asterisk (*) staat voor ‘geen, één of meerdere tekens’;
een vraagteken (?) staat voor ‘één teken’.

Geef je bijvoorbeeld ‘vide*’ in, dan krijg je alle bestanden te zien met een metadataveld dat
begint met de letters ‘vide’ (bv. video, videe, videoboodschap, videobestanden…). Bij ‘vide?’ krijg
je alle bestanden te zien met een metadataveld dat begint met ‘vide’, gevolgd door hoogstens
één enkel teken (bv. video).

2.2 Geavanceerd zoeken
Meer opties nodig? Start dan een geavanceerde zoekopdracht. Dit doe je door te klikken op het
vergrootglasicoon met het plusteken, bovenaan in de zoekbalk. Vervolgens verschijnt er een popupvenster met verschillende zoekfilters. Deze kan je tegelijkertijd toepassen. De velden waaruit je
kan kiezen zijn:
•
•
•

Inclusief/Exclusief: hier selecteer je of een metadataveld een waarde wel of niet bevat;
RecordId: in deze lijst selecteer je het metadataveld waarin je wil zoeken;
Zoekterm: hier vul je de waarden in waarop je wil zoeken (dit kan op dezelfde drie
manieren als beschreven in Zoeken via de zoekbalk).
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2.3 Zoeken op datum
Wil je een item zoeken op datum? Dat doe je het meest efficiënt via geavanceerd zoeken.
Om het gewenste item te vinden klik je onder RecordId het veld ‘datum creatie’ of het veld
‘datum uitgave/uitzending’ aan. Vervolgens geef je de datum in. Heb je een exacte
zoekterm? Vul dan de datum in het correcte formaat in. Meer duiding hierover lees je onder
onderstaande afbeeldingen. Op zoek naar een bredere tijdsperiode? Maak dan creatief
gebruik van de jokertekens (bv. 1994-04* voor alle items uit maart 1994).

We maken een onderscheid tussen twee soorten data, wat niet onbelangrijk is tijdens je
zoekopdracht:
•

Datum van creatie:
Het eerste type is de datum waarop de inhoud op de audiovisuele drager is gecreëerd. Dit
wordt genoteerd als yyyy-mm-dd. Bij registratie of digitale instroom komen deze metadata
vaak mee, maar bijkomende metadata kan je ook zelf aanvullen in de beheersmodule.
Meer informatie over dit veld vind je hier.

•

Datum van uitgave of uitzending:
Het tweede type is de datum waarop het materiaal beschikbaar is gesteld voor het
publiek, of wanneer het werd uitgezonden op radio/televisie. Dit wordt genoteerd als yyyymm-dd. Bij registratie of digitale instroom komen deze metadata vaak mee, maar je kan
bijkomende metadata ook zelf aanvullen in de beheersmodule. Meer informatie over dit
veld vind je hier.
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2.4 Zoeken via de zoekfacetten
Tenslotte kan je ook items zoeken aan de hand van zoekfacetten waarmee je makkelijk kan
filteren. Je vindt de facetten aan de linkerkant van je beeldscherm.

Hoe werk je met de facetten? Je klikt de ‘+’ (te vinden voor de zoekwoorden) aan wanneer je de
waarden in je zoekresultaten te zien wilt krijgen. Het ‘-’-symbool klik je aan wanneer je de waarden
zeker niét in je zoekresultaten wilt hebben.
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Veelgebruikte facetten voor zoekopdrachten zijn:
•
•
•
•

•

Service provider: Dit is de digitaliseringspartner die voor de digitalisering van de
audiovisuele drager instond. Je digitaal ingestroomde materiaal vind je terug onder
“borndigital”.
Bestandstype: Je kan filteren op video, audio, paper (kranten) en film (pellicules). Deze
informatie komt automatisch mee uit de registratietool AMS.
Formaat: Je kan ook filteren op het soort audiovisuele drager dat gedigitaliseerd is, zoals bv.
een VHS-cassette of een cd-r schijf. Deze informatie komt automatisch mee uit de
registratietool AMS.
Mediatype: In dit veld kan je op de verschillende types bestanden filteren. Na digitalisering
komen de bestanden via de meemoo-server in verschillende mediatypes binnen in ons
archiefsysteem. Zo stroomt een gedigitaliseerde DVD binnen als een meervoudig object.
Meer informatie over hoe je meervoudige objecten kan vinden lees je hier.
Datum van inhoud: Je kan ook zoeken op de datum waarover de inhoud van het materiaal
gaat (dd-mm-yyyy). Mediahaven vult dit veld na ingest in met reeds ingevoerde -vaak
technische- metadata. Wanneer er echter geen bruikbare of leesbare datum meekomt,
vult Mediahaven de archiefdatum (dag van ingest) in. Belangrijke kanttekening? Deze
datum van inhoud is een minder betrouwbaar zoekfacet. Enkel wanneer het veld volledig
correct werd ingevoerd, kan je er beroep op doen.
>> Meer over de zoekfacetten
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3 Hoe pas ik medata aan in het meemoo-archiefsysteem?
Je digitale bestanden worden digitaal gearchiveerd in het meemoo-archiefsysteem en ontsloten
op onze verschillende interactieplatformen. Daarbij is het belangrijk dat je de metadata van deze
bestanden zo uitgebreid mogelijk aanvult: zo kan je zelf je bestanden vlot opzoeken én
tegelijkertijd de vindbaarheid voor anderen verbeteren. Niet alle bestanden en alle metadata
worden echter ontsloten. Hier vind je welke bestanden en metadata precies ontsloten worden en
hoe deze selectie tot stand is gekomen.
Wil je de metadata van jouw digitale bestanden corrigeren of bijkomende metadata toevoegen?
Hieronder kom je te weten hoe je dat doet.

3.1 Hoe kan je metadata toevoegen of corrigeren?
Ben je klaar om erin te vliegen? We stelden een handig stappenplan samen dat je op weg helpt.
Een belangrijke notitie hierbij is dat je metadata enkel via de beheersmodule van het meemooarchiefsysteem kan toevoegen of corrigeren.
• Log in op archief.meemoo.be. Lees hier hoe je dat doet.
• Ga vervolgens naar de beheersmodule. Hoe je deze opstart en kan gebruiken, kom
je hier te weten.
• In de beheersmodule zie je rechts een kolom met het datamodel.

Velden in het donkergrijs kunnen niet aangepast worden. Deze informatie maakt namelijk deel uit
van de administratieve en technische metadata die nodig zijn bij de instroom van bestanden en bij
het transcoderen van de archiefmasters naar de lageresolutiekopie. Zijn je dragers afkomstig uit
een digitaliseringsproject van meemoo? Dan zal je merken dat de metadata die je tijdens de
registratie ingevuld hebt, hier al in opgenomen zijn.
meemoo vzw | Ham 175 | B-9000 Gent | BTW BE 0644.450.380 | RPR Gent, afdeling Gent
www.meemoo.be | info@meemoo.be | T: +32 9 298 05 01

10

Mediahaven 1.0

Velden in het lichtgrijs kunnen wel aangepast worden en bevatten de beschrijvende metadata.
Meer informatie over de verschillende metadatavelden en hun definities vind je op
onze documentatiepagina.

•

•

Om een aanpassing te maken, klik je in een lichtgrijs veld:
o Klik in de bestaande content om ze aan te passen of te verwijderen.
o Nieuwe content voeg je toe door gewoon te typen.
o Indien je al metadata hebt staan in een andere applicatie (Excel,
inventarissysteem…), kan je deze overzetten door de tekst in de bronapplicatie te
selecteren, copy te kiezen (of ctrl +c bij Windows / cmd+c voor Mac) en deze
vervolgens in het juiste veld in de beheersmodule te plakken (via ctrl +v bij zowel
Windows als Mac).
Let op: vergeet niet op bewaren te klikken! Doe je dat niet, dan gaat je werk verloren.

Je kan item per item aanpassingen maken, maar je kan ook gebruik maken van een update in
bulk. Hoe ga je te werk?
1. Selecteer meerdere items.
2. Pas de metadata aan volgens het stappenplan hierboven.
3. Klik op bewaren.
Een praktisch voorbeeld hiervan is het toevoegen van reeksnamen, onder Secundaire Titel.
Hieronder zie je dat er verschillende waarden voor het veld Hoofdtitel zijn omdat meerdere items
geselecteerd zijn. Je kan vervolgens onder Secundaire Titel de reeks invullen, op bewaren klikken
en zo de gewenste informatie voor alle geselecteerde items toevoegen.
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Let op! Bij updates in bulk is het aangeraden steeds voorzichtig te zijn en erover te waken dat je
niet ongewenst data gaat overschrijven.

3.2 Welke metadata vul je minimaal in?
Nu je weet hoe je te werk kan gaan bij het uitbreiden of corrigeren van metadata, is het zinvol te
vermelden welke gegevens dit juist horen te zijn. In ons metadatamodel wordt er uitgegaan van
het invullen van minimaal volgende velden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lokale ID('s)
Titel
o Hoofdtitel
o Reekstitel
Datering
Producent/maker indien gekend
Beschrijving
Taal van het item
De rechthebbende indien gekend
Gebruiksbeperkingen indien van toepassing

Een onmisbaar gegeven is de beschrijving van je item: alle beschrijvingen zijn namelijk
doorzoekbaar. Met behulp van de zoekbalk kan je op een snelle manier de gewenste items
terugvinden. De beschrijving kan een summiere beschrijving in tekst zijn, maar ook een minimum
van vijf trefwoorden die de inhoud van het item capteren.
>> Lees meer over alle velden

meemoo vzw | Ham 175 | B-9000 Gent | BTW BE 0644.450.380 | RPR Gent, afdeling Gent
www.meemoo.be | info@meemoo.be | T: +32 9 298 05 01

12

Mediahaven 1.0

3.3 Hoe ga je op zoek naar items die nog geen beschrijving hebben?
Wil je weten welke items in het meemoo-archiefsysteem nog geen beschrijving kregen? Wanneer
je hier gericht naar op zoek gaat, kan het toepassen van een eenvoudige filter je helpen. Hoe doe
je dat?

1. Klik op het vergrootglas met een plusje in om geavanceerd te zoeken.
2. Klik op het veld 'Beschrijving'.

3. Klik op het plus-icoon (+) voor de veldnaam. Door er op te klikken, verandert het naar een minicoon (-).
4. Typ een sterretje (*) in het veld.
Met deze zoekopdracht vraag je aan het systeem om alle items in het meemoo-archiefsysteem te
tonen zonder inhoud in het veld ‘Beschrijving’. Op die manier kan je deze items makkelijker van
extra metadata voorzien. Deze logica kan je ook toepassen op andere velden, zoals bijvoorbeeld
alle types ‘Maker’.

3.4 Hoe pas ik de licenties van mijn item aan?
Gaat het om een meervoudig object? Volg de stappen in dit supportartikel.
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Gaat het om een enkelvoudig object? Ga dan als volgt te werk:
1. Surf naar archief.viaa.be en open de beheersmodule.
2. Selecteer het bestand waarvoor je de licenties wil aanpassen.
3. De bijbehorende metadata zie je in de rechterkolom ‘Metadata Selectie’. Klik het zevende
blokje ‘Rechten’ open.
4. Pas de licentie(s) aan door het vinkje aan of uit te vinken.
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4 Hoe speel ik een mediabestand af?
Een video- of audiobestand speel je af door op het bestand te dubbelklikken vanuit de
beheersmodule, waarna er zich een nieuw tabblad in je browser opent (in plaats van een nieuw
venster in de beheersmodule zoals voorheen). Je kan ook vanaf de website naar de uitgebreide
player gaan door naar de detailpagina van een item te gaan en daar rechts op ‘Video
bewerken’ te klikken:

Hiermee wordt ook een nieuw tabblad geopend. Indien er om gevraagd wordt, log je in met je
gebruikelijke meemoo-gebruikersnaam en wachtwoord.
De mediaplayer ziet er bij het openen zo uit:

De functionaliteiten van de player blijven bewaard, maar kregen een update.
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De knoppen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Spring naar het begin
Vorig frame
Play/pause
Volgend frame
Spring naar einde
Afspeelsnelheid
Geluid aan/uit
Schermvullende weergave

Voorts kan je met ‘Show offset’ linksonder ook aangeven of je de relatieve tijd van het fragment wil
weergeven, zoals aangeduid op de originele drager, of de absolute tijd, startend van 0 in
hh:mm:ss.ff.

A - Tijdsbalk
Door middel van de cursor te verplaatsen kan je naar specifieke punten in het bestand springen.
B - Keyframes
Waar je vroeger op het filmrolletje moest klikken om de keyframes weer te geven, zie je ze nu
allemaal chronologisch verschijnen in de navigatiebalk.
C - Visuele voorstelling van de aangemaakte fragmenten
D - Audiowaveform
Indien beschikbaar verschijnt hier een visuele weergave van de geluidsband.
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E - Schuifbalk waarmee je kan in- en uitzoomen
Dit is een handige functionaliteit voor lange videofragmenten. Je kan meer in detail gaan werken
als je het einde van de schuifbalk meer naar links brengt. Zo zoom je in op een kleiner stuk van het
videofragment en zal je bijvoorbeeld meer gedetailleerde keyframes zien.
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5 Wat betekenen de icoontjes in het MAM?
Wanneer je in het meemoo-archiefsysteem (MAM) aan de slag gaat met je materiaal, zal je zien
dat ieder item een symbool of icoon heeft. Deze zie je op verschillende plaatsen terugkeren, maar
wat betekenen ze?

Icoon

Meest
voorkomende
bestandsextensi
es

Komt specifiek
voor bij:

Wat?

Mediatype

Bestandsty
pe

Audiobestand

Audio

Audio, film

wav

(meerdere
projecten)

Videobestand

Video

Video, film

mxf, mov, mkv,
dv

(meerdere
projecten)

Fotobestand

Image

Film

jpg, jp2, dpx

(meerdere
projecten)

Tekstbestand

Document

Audio,
video, film

xml, zip, pdf, iso

(meerdere
projecten)

(Set)

Set

Audio,
video, film

complex

Meervoudige
objecten

Krantenbesta
nd

Newspaper

Paper

xml

Krantendigitaliseri
ng
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Krantenbesta
nd

Audiofragme
nt

Videofragme
nt

Newspaperpa
ge

Audio

Video

Paper

Audio, film

Video, film

tif

Krantendigitaliseri
ng

wav

Cd-r en cd, maar
ook als iemand
binnen de
organisatie van
de
contentpartner
zelf een
audiofragment
heeft gecreëerd
in het MAM.

mxf, mov, mkv,
dv

De creatie van
een
videofragment in
het MAM, door
iemand binnen
de organisatie
van de
contentpartner
zelf.
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6 Hoe voer ik kwaliteitscontrole uit – een stappenplan?
Kwaliteitscontrole is een belangrijk onderdeel van digitalisering. Zo zijn alle partijen er zeker van dat
het omzettingsproces goed verlopen is. In dit onderdeel lees je hoe je zelf een manuele
kwaliteitscontrole kan doen aan de hand van een stappenplan. Wanneer je problemen
ondervindt met het opstarten van de beheersmodule of een van de andere stappen, stuur dan
gerust een mailtje naar support@meemoo.be.
We raden aan te starten met een controle van de digitale bestanden van dragers die de laatste 6
maanden omgezet werden, omdat deze nog onder garantie vallen en - indien we kunnen
aantonen dat er een fout is gebeurd bij de digitalisering - kosteloos opnieuw gedigitaliseerd
kunnen worden.
1. Log in op archief.viaa.be en open de beheersmodule.
2. Ga vervolgens naar de workspace/bufferruimte.

3. Ga georganiseerd te werk per type analoge drager. Je vindt deze aan de linkerkant
bij de zoekfacetten. Bij ‘formaat’ selecteer je één type drager. Wij vragen om
ongeveer 10% steekproefsgewijs te controleren. Je hoeft dus niet alle dragers binnen
een bepaald type te controleren.
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4. Bekijk de bestanden in lijstweergave en sorteer op ‘Archiveringsdatum: aflopend’.
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5. Selecteer nu een bestand en dubbelklik om het te openen.
6. Speel het item af. Bij video kan je dit op een hogere snelheid doen, maar wees
ervan bewust dat dit het ontdekken van sommige problemen ook kan bemoeilijken.
7. Wanneer de kwaliteit van het item in orde is, klik dan het dropdownmenu ‘Resultaat
manuele QC’ aan de rechterkant open en kies ‘OK.’

8. Wanneer je twijfels hebt, klik dan het dropdownmenu ‘Resultaat manuele QC’ aan
de rechterkant open en kies ‘NOT OK’ en kies een optie bij audio of video.
Beschrijven je opties het probleem onvoldoende, noteer dan je bemerkingen in het
opmerkingenveld.

9. Vergeet niet alles te bewaren door rechts bovenaan op ‘Bewaren’ te klikken.
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Wanneer je niet zeker bent van de kwaliteit, noteer dan de PID en geef een seintje
aan lobke.vandeneynden@meemoo.be. Kwaliteitscontrole gebeurt namelijk in eerste instantie op
de lageresolutiekopie, dus het is mogelijk dat fouten uitvergroot worden of dat er iets misgelopen is
bij het transcoderen, wat een intern proces is. Daarom is de eerste stap altijd om de archiefmaster
(of hogeresolutiekopie) te downloaden en bekijken of beluisteren. Hoe je dat doet, lees je hier.
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7 Hoe weet ik wanneer mijn digitale bestanden automatisch
gepubliceerd worden?
Jouw digitale bestanden wachten na digitalisering 6 maanden in de workspace op jouw
goedkeuring om gepubliceerd te worden, tenzij ze deel uitmaken van een meervoudig object.
(Meer hierover lees je alvast hier.) Bij het publiceren worden de licenties ingevuld en worden de
bestanden beschikbaar in Catalogus Pro. Voor meer informatie rond de licenties in het meemooarchiefsysteem kan je hier terecht.
Hebben de bestanden na 6 maanden in de workspace nog geen goedkeuring gekregen van jou,
dan worden ze automatisch gepubliceerd. Om te weten wanneer je dus best op welke bestanden
eerst een kwaliteitscontrole doet, is het handig om de bestanden te sorteren op
archiveringsdatum.

In de beheersmodule kan je de zoekresultaten op verschillende manieren sorteren en dus ook op
archiveringsdatum. De sortering kan van recent naar oud of omgekeerd. Op deze manier kan je
zien welke bestanden eerst gecontroleerd en gepubliceerd moeten worden.
In de meemoo-archiefhandleiding vind je meer details over hoe deze kwaliteitscontrole werkt.
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8 Hoe maak ik een koppeling van metadata uit de
Kunstenpuntdatabank naar het meemoo-archiefsysteem?
Ben je als contentpartner betrokken bij het Beeldstorm-project? Dan kan je de metadata van jouw
digitale bestanden in het archiefsysteem verrijken met metadata uit de Kunstenpuntdatabank.
De databank van Kunstenpunt verzamelt gegevens over personen, organisaties en producties
binnen de podiumkunsten. Deze informatie is doorzoekbaar op data.kunsten.be. Het invoeren van
deze gegevens gebeurt door Kunstenpunt zelf, op basis van input uit de sector (zoals
programmabrochures, websites, de organisaties zelf).
In het meemoo-archiefsysteem wordt informatie verzameld over de video- en audiobestanden die
daar bewaard worden. Vaak gaat dit over opnames van producties, waarover in de
Kunstenpuntdatabank reeds veel informatie beschikbaar is. De gegevens over deze bestanden
noemen we metadata.
In samenwerking met Kunstenpunt hebben we een koppeling voorzien tussen beide systemen. Op
die manier kunnen de metadata vanuit de rijke Kunstenpuntdatabank (die daar sowieso worden
verzameld), doorstromen naar meemoo.

8.1 Hoe gaat dit in zijn werk?
Voorlopig is dit enkel mogelijk voor materiaal dat voortkomt uit het Beeldstorm-project. We werken
namelijk aan een langetermijnaanpak voor de koppeling van metadata met externe systemen en
willen deze koppeling beheersbaar houden op korte termijn. Wil je dus materiaal vanuit het
Beeldstorm-project in het meemoo-archiefsysteem verrijken met metadata uit de
Kunstenpuntdatabank, dan volg je best de volgende stappen:
1. Ga naar het meemoo-archiefsysteem, log in met je meemoo-account en klik
de beheersmodule open. Raadpleeg hier de instructies om met het archiefsysteem te
werken, of schrijf je in voor één van onze opleidingen.
2. Bekijk (of beluister) een digitaal bestand en bepaal over welke productie het gaat.
3. Surf naar data.kunsten.be: zoek daar de productie op via de zoekfunctie. Let erop dat
je Producties aanvinkt in de filterbalk rechts.
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4. Kies het juiste jaar: kijk goed of het gaat over het juiste productiejaar of seizoen.
5. Rapporteer eventuele fouten: het is belangrijk dat de metadata in de
Kunstenpuntdatabank correct zijn vooraleer ze gekoppeld worden met meemoo. Ontdek
je toch een foutje? Je kan dit eenvoudig doorgeven door rechts in het scherm te klikken
op Rapporteer een fout. Vervolgens wordt de fout rechtgezet door een medewerker van
Kunstenpunt. Let op: om fouten te rapporteren moet je ingelogd zijn. Een account
aanvragen doe je door rechts bovenaan op Aanmelden te klikken.
6. Kopieer en plak de link in het meemoo-metadatamodel: als alles juist is, kopieer je de link in
de URL-balk van je browser. De link heeft de volgende structuur:
"data.kunsten.be/productions/naamvandeproductie". Ga terug naar het meemooarchiefsysteem en plak de link in het veld Overige Lokale CP-ID. In het uitklapmenu
selecteer je kp_productie_id. Meer informatie over het metadatamodel vind je op deze
pagina.
Voor het meeste materiaal in het Beeldstorm-project heeft meemoo deze link al ingevuld. Je hoeft
dan als contentpartner enkel de links na te kijken en eventueel aan te passen, zodat zeker de juiste
koppeling wordt gelegd.

Metadatamodel meemoo
7. Als je klaar bent en de eventuele fouten in de Kunstenpuntdatabank zijn
gecorrigeerd, geef je een seintje aan Tom Ruette (tom@kunsten.be). Hij activeert
vervolgens de links. Op die manier worden de metadata die voorhanden zijn in de
Kunstenpuntdatabank gekopieerd naar het meemoo-archiefsysteem, en kan je ze ook
daar raadplegen. Belangrijk om te weten: dit is éénrichtingsverkeer (van Kunstenpunt naar
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meemoo), en gebeurt éénmalig op vraag van de podiumkunstenorganisatie. Er gebeurt
dus geen automatische synchronisatie.
Nadat het meemoo-archiefsysteem verrijkt is met de metadata uit de Kunstenpuntdatabank, kan
je de metadata manueel aanvullen in het meemoo-archiefsysteem zelf (zoals bv. het toevoegen
van een beschrijving). Welke velden er nog ingevuld moeten worden, kan je bekijken in de
handleiding van het metadatamodel. We werken ondertussen aan langetermijnoplossing om de
metadata tussen beide systemen op een meer duurzamere manier te koppelen. Voorlopig is het
erg belangrijk dat er een link is in de vorm van de ID uit de Kunstenpuntdatabank, en dat deze in
het meemoo-archiefsysteem wordt vermeld.
Kan je nog niet overweg met het meemoo-archiefsysteem? We organiseren regelmatig
opleidingen, dus hou de updates over de events op het partnerportaal in de gaten.
Meer informatie over het tot stand komen van de koppeling en de mapping van de
metadatavelden vind je op de blog van Kunstenpunt.
Bekijk hier ook even de screencast waarin alle stappen nog eens worden uitgelegd.
Bekijk hier een voorbeeld van een gemaakte koppeling.
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9 Meemoo-licenties in het archiefsysteem
Op deze pagina vind je een overzicht van alle bestaande licenties in het meemoometadatamodel en meer informatie over het moment waarop welke licentie actief wordt.

9.1 Overzicht van de licenties
Het meemoo-metadatamodel voorziet licenties in lijn met de afspraken in de
samenwerkingsovereenkomst. Er worden licenties voorzien voor onderwijs, onderzoek, bibliotheken
en metadata naar het brede publiek. Elk van die licenties kan aan- of uitgezet worden door jou als
contentpartner.
Een gedetailleerd overzicht van de licenties vind je in de metadatahandleiding (bijlage 5).

9.2 Standaardwaarden van de licenties
9.2.1

Wanneer worden de standaardwaarden ingevuld?

Voor bestanden uit meemoo-digitaliseringsprojecten worden de standaardlicenties automatisch
actief op het moment van import in het archiefsysteem. Let wel: aangezien het materiaal zich op
dat moment nog in de ingestruimte of workspace bevindt, zal het nog niet gebruikt worden. Je
hebt als contentpartner zes maanden de tijd om het materiaal te publiceren en indien nodig de
licenties aan te passen. Pas na publicatie wordt de licentie echt actief en kan het materiaal dus
ontsloten worden volgens de licenties.
Digitale bestanden die als deel van een meervoudig object binnenkomen in ons archiefsysteem,
slaan deze workspace over en worden automatisch gepubliceerd. De garantie van zes maanden
blijft uiteraard wel gelden. Meer hierover lees je alvast hier.
Voor bestanden uit digitale collecties worden de licenties meegegeven bij de aanlevering van het
materiaal. Indien geen licentie aangeleverd werd, zal meemoo de standaardlicenties activeren.
9.2.2

Overzicht standaardwaarden

Via onderstaande knop vind je een overzicht van de standaardwaarden van de verschillende
licenties.
>> Consulteer het overzicht

9.2.3

Kan ik de licentie nog aanpassen?

Licenties kunnen te allen tijde aangepast worden in het meemoo-archiefsysteem (MAM). Je kan
de licenties ook in bulk voor hele delen van je collecties aanpassen. Tegelijkertijd wensen we je
erop te wijzen dat deze standaardinstelling voor de licentie conform de afgesloten
samenwerkingsovereenkomst is en er normaal gezien enkel wegens specifieke redenen (zoals
exclusieve rechten met derden of gevoelig materiaal) aanpassingen nodig zijn.
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Voor sommige platformen, zoals Catalogus Pro, kan je er bijvoorbeeld voor opteren om voor
bepaald materiaal alleen de metadata te tonen. Op die manier kunnen andere partners toch zien
dat dit materiaal in je collectie bestaat, maar het niet via het platform bekijken of beluisteren.
Ontsluitingsplatformen zijn zo ontworpen dat ze rekening houden met de licentie en op basis
hiervan een item al dan niet zullen gebruiken. Hou er wel rekening mee dat het even (typisch 24
uur, maar afhankelijk van platform tot platform) kan duren voor het ontsluitingsplatform aangepast
is. Voor dringende gevallen kan een snellere update gevraagd worden via support@meemoo.be.
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