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Inleiding

Inleiding
Dit helpbestand is een handleiding voor het gebruik van Atlantis, een applicatieplatform voor
multimediale informatiesystemen op het web.

De doelstelling van Atlantis is om een omgeving te bieden voor beheer en beschikbaarstelling van
multimediale collecties. Multimediaal collectiebeheer is een breed begrip. Om de doelstelling te kunnen
verwezenlijken, biedt de omgeving de flexibiliteit en functionaliteit om met diverse multimediale
bronnen om te gaan.

Voor een snelle start met Atlantis 5 klik hier.

Atlantis bestaat uit een generiek platform met algemene concepten, functies en diensten. Op het
platform werken generieke en specifieke applicaties die gebruik maken van de concepten, functies en
diensten van het platform.

Belangrijke concepten van het framework zijn de Annotatieserver, Dossierserver, Webwinkel en
Autorisatieserver. Deze diensten stellen applicaties binnen en buiten het platform in staat om te
annoteren, dossiers op te bouwen, bestellingen en aanvragen te doen en gebruikersnamen en
wachtwoorden te valideren.

De beheeromgeving levert de functionaliteit voor het configureren en beheren van het platform.
Daarnaast biedt het generieke functies voor het opbouwen, beheren en beschikbaar stellen van
multimediale collecties. Via de beheeromgeving worden ook applicatiespecifieke functies aangeboden,
zoals bijvoorbeeld het beheer van selectielijsten.

De database is voor de opslag van de bron- en beheerinformatie. De database is relationeel en is te
benaderen via standaard rapportagetools, zoals Microsoft Access of Crystal Reports. De database zorgt
ook voor full text en fuzzy indexering. De zoekmogelijkheden hangen af van het gekozen relationele
database management systeem (Oracle, Microsoft SQL, etc.).
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Chapter 3

Naast branche gerichte applicaties en modules is er een standaard raadpleegomgeving beschikbaar.
Deze raadpleegomgeving demonstreert de mogelijkheden van het platform en vormt een startpunt voor
de opzet van een eigen website en applicaties op het platform.

Snel van start met Atlantis 5
Om u snel van start te laten gaan met Atlantis 5 hebben we de meest gebruikte handelingen voor de
gebruikers op een rij gezet. Op onderstaande pagina's worden deze handelingen uitgelegd met behulp
van duidelijke aanwijzingen en afbeeldingen.

N.B.: Het kan zijn dat de afbeeldingen afwijken van uw werkelijke omgeving. Dit kan te
maken hebben met de verschillende modules, configuratie of maatwerk.

Klik op een van de volgende titels voor meer uitleg:

1. Het toevoegen van nieuwe beschrijvingen

2. Kopiëren van beschrijvingen

3. Beschrijvingen zoeken

4. Het werken met zoekresultaten

5. Het werken met werksets

6. Het werken met zoekvragen

7. Het werken met stamgegevens

8. Multimedia toevoegen

9. Seriegewijs wijzigen

10. Veldsoorten

11. Ordenen

Toevoegen van nieuwe beschrijvingen

In dit voorbeeld wordt een nieuw beelddocument aangemaakt. De procedure is voor de verschillende
beschrijvingssoorten ongeveer hetzelfde.

1. Beweeg de muis overMedewerker > Toevoegen > Beeldbank > Beelddocument en klik
hierop.
Afhankelijk van de configuratie kan dit pad iets afwijken. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de
'Beeldbank' stap in uw menu ontbreekt.
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Snel van start met Atlantis 5

2. Er verschijnt een formuliermet verschillende tabbladen en velden, zie het voorbeeld hieronder.

In deze velden kunnen gegevens worden ingevuld. Sommige velden kunnen verplicht zijn om in te
vullen, zoals in dit geval veld 'Documentidentificatienummer' en soms kunnen deze, en andere velden,
automatisch gevuld worden bij opslaan.
Er bestaan verschillende soorten velden in Atlantis. Voor een overzicht van deze velden, zie de
Veldsoorten.

3. Wanneer de gewenste gegevens in de verschillende velden ingevuld zijn wordt de beschrijving

opgeslagen door te klikken op het icoon bovenaan de pagina.
N.B.: Verplichte velden kunnen worden weergegeven als de beschrijving wordt opgeslagen zonder

velden in te vullen. Bij de verplichte velden die dan nog leeg zijn wordt dan een symbool
weergegeven.

4. De velden zijn soms gecategoriseerd in verschillende tabbladen. In het voorbeeld van dit
beelddocument zijn dit er vrij veel, bij andere beschrijvingssoorten kunnen dit er minder zijn of zijn er
helemaal geen extra tabbladen. Vul eventueel de velden op de overige tabbladen in.

5. Klik op Save om het document op te slaan.
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Chapter 3

Het document is nu opgeslagen in de database. De vervolgstappen die nu mogelijk zijn:

● Het toevoegen van multimedia

● Het aanmaken van een ander nieuw document, eventueel door de opslaan en nieuw knop
te gebruiken.

● Het aanmaken van een ander document op basis van dit document, door middel van Kopiëren

Voor meer informatie over de beschikbare knoppen, tabbladen en overige functionaliteit in het
formulier, zie de betreffende helppagina

Kopiëren van beschrijvingen

Het kopiëren van een beschrijving kan handig zijn als veel van de ingevoerde informatie ook zal
terugkomen in de nieuwe beschrijving. Afhankelijk van de configuratie zullen zelfs een aantal relaties
meegekopieerd worden. Gekoppelde multimedia wordt standaard niet gekopieerd.

In dit voorbeeld wordt een beelddocument aangemaakt op basis van een bestaande beschrijving. De
procedure is voor de verschillende beschrijvingssoorten ongeveer hetzelfde. Eerst wordt een
detailpagina geopend van een beschrijving, welke als basis zal dienen voor de nieuwe beschrijving. Hoe
u de te kopiëren beschrijving opzoekt kunt u lezen bij Beschrijvingen zoeken.

1. Open een bestaande beschrijving. Klik nu op Kopiëren in de knoppenrij links bovenin het
formulier. Er verschijnt een formulier waarbij alle velden ingevuld zijn, gebaseerd op het vorige
document, met uitzondering van de unieke velden, in dit geval het Documentidentificatienummer veld.

2. Vul een nummer of code in bij het Documentidentificatienummer (afhankelijk van de configuratie
van uw Atlantis omgeving kan dit veld ook een andere naam hebben). Vul eventueel nog andere velden
of pas reeds gevulde velden aan.

3. Klik op het icoon bovenaan de pagina om de nieuwe beschrijving op te slaan.
N.B.: Overige verplichte velden kunnen worden weergegeven als de beschrijving wordt opgeslagen

zonder deze velden in te vullen. Bij de verplichte velden die dan nog leeg zijn wordt dan een
symbool weergegeven.

De gekopieerde beschrijving is nu opgeslagen in de database.

Beschrijvingen zoeken

Afhankelijk van de beschikbare beschrijvingssoorten zullen er in het zoekmenu verschillende
beschrijvingsgroepen getoond worden waarin gezocht kan worden. Een beschrijvingsgroep heeft één
of meerdere beschrijvingssoorten die doorzocht worden.

De doorzoekbare beschrijvingsgroepen kunt u zien door de muis te bewegen overMedewerker >
Zoeken

In sommige gevallen heeft een beschrijvingsgroep nog subgroepen die doorzocht kunnen worden. Dit
is te zien aan het zwarte driehoekje naast de groep. Door met de muis over een dergelijke groep te gaan
worden de subgroepen getoond.
De subgroep kan aangeklikt worden om op de betreffende beschrijvingsgroep te zoeken, maar er kan
ook gekozen worden om de hoger liggende groep aan te klikken om alle onderliggende
beschrijvingsgroepen te doorzoeken.

Wanneer een beschrijvingsgroep is gekozen en is aangeklikt dan verschijnt het volgende scherm:
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Snel van start met Atlantis 5

Afhankelijk van de rechten die de ingelogde gebruiker heeft, is een keuzemogelijkheid aanwezig om te
zoeken door alleen de niet gemodereerde beschrijvingen, alleen de gemodereerde
beschrijvingen of alle beschrijvingen.

Er kan ook gekozen worden of er gezocht moet worden naar beschrijvingen zonder multimedia,
beschrijvingen met multimedia of alle beschrijvingen.

Er zijn een aantal verschillende zoekmethodes beschikbaar. Eenvoudig, Formulier en Uitgebreid
zijn altijd beschikbaar. De beschikbaarheid van overige methodes is afhankelijk van configuratie.

● Eenvoudig zoeken doorzoekt een groot aantal velden tegelijkertijd.
Welke velden dit zijn hangt af van configuratie.

● Formulier zoeken geeft een lijst met geconfigureerde zoekvelden
zodat de inhoud van specifieke velden doorzocht kan worden.

● Uitgebreid zoeken geeft de mogelijkheid om in specifieke velden met
aan te geven voorwaarden te zoeken. Dezelfde velden als bij formulier
zoeken zijn beschikbaar.

● Systematisch presenteert een rubriekenboom. door op een knoop te
klikken worden de gekoppelde beschrijvingen opgezocht.

● Complex zoeken geeft de mogelijkheid ommet een Database query te
zoeken.

Voor de exacte uitleg en handige tips voor het zoeken klik hier.

Wanneer er op de Zoeken knop wordt geklikt zullen de gevonden resultaten worden getoond in een
zoekresultaten scherm.

Werken met zoekresultaten

Het uitvoeren van een zoekvraag resulteert in de presentatie van de zoekresultaten. In het zoekresultaat
zijn er verschillende functies beschikbaar. Een deel van deze functies heeft direct te maken met het
zoekresultaat en de presentatie daarvan. Een ander deel heeft te maken met de beschrijvingen in het
zoekresultaat of selecties van beschrijvingen.
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1. Korte weergave van de zoekvraag en het aantal zoekresultaten. Door met de muis over de drie
puntjes te bewegen verschijnt de uitgevoerde zoekvraag.

2. Aantal resultaten dat per pagina wordt weergegeven. Let op: deze waarde verhogen vertraagt
het systeem. We raden deze aan op een lage waarde te houden.

3. Klikken op de regel na sorteren geeft sorteeropties. Standaard worden resultaten ongesorteerd
weergegeven.

4. Nadat er gesorteerd is kan er gesprongen worden naar een specifiek zoekresultaat. Vul daarvoor
een zoekterm in die voorkomt in het veld dat gebruikt is voor sortering.

5. Knoppen om te kiezen voor lijstweergave (afbeelding en beschrijving), galerij weergave (alleen
afbeeldingen) of systematisch (boomweergave).

6. Paginering om snel te navigeren tussen de paginaâ€™s met resultaten.

7. Gegevens en eventueel icoon van de beschrijving. De weergave kan bestaan uit meerdere
kolommen.

8. Functies per document. Door op het icoon te klikken wordt het ingevulde formulier van de
beschrijving getoond.

9. Aankruisvakjes om meerdere documenten te selecteren voor een bepaalde handeling. Het
aankruisvakje in de blauwe balk selecteert alle documenten.

10. Functies voor een selectie van documenten.

11. Teller aantal beschrijvingen in de Globale selectie.

12. Teller aantal aangevinkte beschrijvingen.

Voor een uitgebreidere uitleg van deze en andere functies, zie Zoekresultaten
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Werken met werksets

Werksets zijn collecties van beschrijvingen die bewaard kunnen worden voor herhaaldelijk gebruik. Dit
kan handig zijn als er een reeks zoekvragen nodig was om de juiste collectie te selecteren. Werksets
kunnen persoonlijk zijn of openbaar, waarbij ze voor alle gebruikers beschikbaar zijn.

Het aanmaken van een werkset of beschrijvingen toevoegen aan een werkset.

1. Om een werkset aan te maken moet er eerst door middel van Zoeken een selectie van documenten
gekozen worden. Vanuit het zoekresultaat kunnen enkele of alle documenten geselecteerd worden door
de vinkjes aan de linkerkant aan te klikken.

2. Klik nu op Toevoegen aan werkset. Het volgende scherm wordt getoond:

3. Klik op Selecteer om de zoekresultaten aan een bestaande werkset toe te voegen, of type een
nieuwe naam in het tweede veld voor een nieuwe werkset. Zet het vinkje bijNiet openbaar aan om de
werkset alleen voor persoonlijk gebruik aan te maken. Er kan hier alsnog gekozen worden om het hele
zoekresultaat toe te voegen, of alleen de geselecteerde beschrijvingen.

4. Klik op Save om de werkset op te slaan.

Het gebruiken van een werkset

De werkset is terug te vinden door te klikken op Medewerker >Werksets.
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● Open de zoekresultaten door te klikken op Open werkset.

● Wijzig de naam en/of de openbaarheid van de werkset door te klikken op Bewerken.

● Verwijder de werkset door te klikken op Verwijderen.

Het verplaatsen van beschrijvingen van de ene werkset naar de andere

In sommige gevallen kan het nodig zijn om beschrijvingen van de ene naar de andere werkset te
verplaatsen.

● Open de huidige werkset waar de beschrijvingen inzitten.

● Selecteer de betreffende beschrijvingen. Als dit ze allemaal zijn kunnen ze allemaal tegelijkertijd
aangevinkt worden door het vinkveldje in de blauwe balk boven de beschrijvingen te gebruiken.

Eventueel kan er met het 'Zoeken in resultaten' knopje een zoekvraag binnen de werkset
uitgevoerd worden om de hoeveelheid te beperken.

● Wanneer alle betreffende beschrijvingen zijn aangevinkt, druk dan op het 'Vervang globale

selectie met de geselecteerde documenten' knop

● Controleer goed dat rechts bovenin het aantal geselecteerde beschrijvingen staat genoemd.

● Ontkoppel vervolgens de geselecteerde beschrijvingen via:

● Ga naarmedewerker > selecties > documenten. Hier staan de eerder geselecteerde
beschrijvingen.

● In dit menu is het mogelijk om de beschrijvingen weer te koppelen aan een werkset met de
knop rechts bovenin. Wel eerst vinkjes zetten (kan met 1 vinkje voor allemaal)

● Daarna kunnen de documenten uit de selectie gehaald worden.
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Als een hele werkset aangepast moet worden kan ook alleen de naam van de werkset aangepast worden
door bijmedewerkers > werksets op het potloodje te klikken om te muteren.

Werken met zoekvragen

Zoekvragen die bijvoorbeeld herhaaldelijk gebruikt worden kunnen opgeslagen worden. Het verschil
met werksets is, dat alleen de query, dus de vraag aan de database, opgeslagen wordt, terwijl werksets
collecties van documenten zijn. Zoekvragen kunnen persoonlijk zijn of openbaar, waarbij ze voor alle
gebruikers beschikbaar zijn. Een serie van zoekvragen na elkaar, waarbij versmallen en/of verbreden is
gebruikt, wordt in zijn geheel opgeslagen als zoekvraag.

Het opslaan van een zoekvraag.

1. Om een zoekvraag op te slaan moet er eerst door middel van Zoeken een zoekvraag worden
uitgevoerd.

2. Klik in het zoekresultatenscherm op Zoekvraag opslaan. Het volgende scherm wordt getoond:

3. Vul een naam in voor de zoekvraag. Zet het vinkje bijOpenbaar aan om de zoekvraag ook voor
andere gebruikers beschikbaar te maken.

4. Klik op Opslaan om de zoekvraag op te slaan.

Het gebruiken van een opgeslagen zoekvraag

De zoekvraag is terug te vinden door te klikken op Medewerker > Zoekvragen.

● Open de zoekresultaten van de opgeslagen zoekvraag door te klikken op Zoekvraag
openen.

● Wijzig de naam en/of de openbaarheid van de zoekvraag door te klikken op Bewerken.

● bekijk of verander de gestelde zoekvraag door te klikken op Edit zoekvraag.

● Verwijder de zoekvraag door te klikken op Verwijderen.

Werken met stamgegevens

Stamgegevens, ook wel stambestanden genoemd, zijn in Atlantis gegevens die gekozen kunnen worden
uit een selectielijst.

Een voorbeeld van stamgegevens zijn trefwoorden. We zullen daarom hier trefwoorden gebruiken als
voorbeeld om het werken met stamgegevens toe te lichten.

Het koppelen van een bestaand stamgegeven
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1. In het formulier van een beschrijving, in dit voorbeeld een beelddocument, selecteer het tabblad
Beschrijving.

2. Klik op het icoon om een trefwoord te koppelen aan dit document. De lijst met trefwoorden
wordt in een pop-up getoond.

- 12 -



Snel van start met Atlantis 5

3. Selecteer nu een of meerdere trefwoord(en) door de betreffende aankruisvakjes aan te vinken. Klik

daarna op het icoon om de trefwoorden te koppelen. Het venster zal sluiten en de detailbeschrijving

staat weer in beeld. Klik ook hier op het icoon om de wijzigingen in de beschrijving op te slaan.

Het toevoegen van een nieuw stamgegeven

Volg de hiervoor beschreven methode tot aan stap 2.

4. Klik nu in het popup-scherm op het icoon. Een nieuw scherm opent zich, waarin een nieuw
stamgegeven (in dit geval dus trefwoord) aangemaakt kan worden.

5. Vul het gewenste trefwoord in en klik op het icoon om op te slaan.
U keert terug in de trefwoordenlijst. Vink nu een of meer trefwoorden aan om te koppelen, zoals
hiervoor beschreven vanaf stap 3 voor het koppelen van een stamgegeven.
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Voor meer informatie over het werken met stamgegevens, kijk hier.

Multimedia toevoegen

Voor het toevoegen van multimedia zijn verschillende mogelijkheden binnen Atlantis. Deze
mogelijkheden zijn beschikbaar via de tabbladen binnen het multimedia toevoeg scherm. Met
Enkelvoudig kan een enkel multimediabestand worden toegevoegd aan de beschrijving. Met
Meerdere kunnen meerdere multimediabestanden tegelijkertijd aan de beschrijving gekoppeld
worden. Met deMap optie kan een map (ookwel 'folder') geselecteerd worden. Deze map moet wel op
een specifieke plek op de Atlantis server staan.
Het tabblad Beschrijving is bedoeld voor het invoeren van extra metadata bij de multimedia.
Met het Seriegewijs tabblad is het mogelijk om verschillende multimedia aan meerdere beschrijvingen
te koppelen en zelfs nieuwe beschrijvingen direct met multimedia aan te maken.

Het toevoegen van één multimedia bestand aan een beschrijving

1. Start vanuit de detailpagina van het document. Klik op het icoon Multimedia toevoegen.

2. Klik op de tab Enkelvoudig (standaard al geselecteerd). De popup Toevoegen multimedia
zal er als volgt uit zien:

3. Klik op de Browse knop bij Bestand. Selecteer het multimediabestand dat gekoppeld moet
worden aan het document.

4. Eventueel kan er een icoon bestand gekozen worden. Deze wordt getoond in zoekresultaten en
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in het detailscherm. Als geen icoon wordt gespecificeerd zal er een miniatuurweergave van de
afbeelding getoond worden. Bij andere multimedia zoals PDF of Word documenten, filmpjes en
geluidsfragmenten zal een standaard icoon worden getoond.

5. Klik op Opslaan. Het bestand zal gekoppeld worden aan het document. Ook wordt het
bestand nu opgeslagen op de locatie waar de multimedia voor Atlantis bewaard wordt.

Het toevoegen van meerdere multimedia bestanden aan een beschrijving

1. Start vanuit de detailpagina van het document. Klik op het icoon Multimedia toevoegen.

2. Klik op de tab Meerdere. De popup Toevoegen multimedia zal er als volgt uit zien:

3. Met de knop bladeren wordt een scherm geopend waarmee de te uploaden bestanden gekozen
kunnen worden. Door ctrl + Linkermuisknop of shift + Linkermuisknop te gebruiken kunnen er
meerdere bestanden tegelijk geselecteerd worden. De geselecteerde bestanden verschijnen
vervolgens in een lijst. Eventueel kunnen er nog meer bestanden in deze lijst gezet worden door
gebruik te maken van deMeerdere bestanden toevoegen knop.

4. Klik daarna op de Uploaden knop om de bestanden te uploaden naar de server.

5. Zodra de upload gereed is, te zien aan de voortgangsbalk die 100% zal aangeven, kan er op
Opslaan geklikt worden. De bestanden zullen dan gekoppeld worden aan het document.

Het toevoegen van een hele map met multimedia bestanden

Voor deze mogelijkheid is het nodig dat er een map met multimedia bestanden aanwezig is op de
server van Atlantis. Deze map kunnen gebruikers niet zelf plaatsen. Indien u deze mogelijkheid wenst te
gebruiken kan via FTP of het opsturen van een schijf met data gezorgd worden dat de bestanden op de
juiste plek komen te staan. Informeer bij onze support afdeling naar de mogelijkheden.
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1. Start vanuit de detailpagina van het document. Klik op het icoon Multimedia toevoegen.

2. Klik op de tab Meerdere. De popup Toevoegen multimedia zal er als volgt uit zien:

3. Klik op de Selecteer knop en selecteer een beschikbare map met multimediabestanden.

4. Klik op Save. De bestanden zullen gekoppeld worden aan het document. Afhankelijk van de
hoeveelheid en grootte van de multimediabestanden kan dit enige tijd in beslag nemen.

Het seriegewijs importeren van multimedia bestanden

Via seriegewijs importeren is het mogelijk om een grote hoeveelheid foto's in één keer te koppelen aan
nieuwe of bestaande beschrijvingen.

1. Begin vanuit een nieuwe, nog niet opgeslagen, beschrijving van het type dat u seriegewijs wilt
gaan aanmaken, bijvoorbeeld een nieuw beelddocument.
In dit nieuwe document kunt u alvast een aantal velden vullen. Deze velden zullen dan met
dezelfde invulling worden aangemaakt bij de seriegewijs aangemaakte beschrijvingen. Het
identificatie veld, en andere velden die een unieke vulling moeten hebben (en dus niet gelijk
mogen zijn bij meerdere beschrijvingen), moeten leeg worden gelaten.
Sla de beschrijving niet op.

2. Klik op het icoon Multimedia toevoegen. Als er gevraagd wordt of u wilt opslaan, druk op
Nee.

3. Upload via de tabbladen 'Meerdere' of 'Map' de afbeeldingen, zoals hierboven beschreven.

Er zijn 3 verschillende manieren om een seriegewijze import uit te voeren. Deze manieren hebben vooral
invloed op hoe, en met wat, de documentidentificatie gevuld wordt. De volgende stappen volgen op de
hierboven genomen stappen.

1) Identificatie kolom

Identificatie kolom gebruikt de bestandsnaam van de multimedia om het gekozen veld de vullen.
Gebruikelijk is dit het veld ‘Identificatie’.

1. Klik op de tab Seriegewijs. De popup Toevoegen multimedia zal er als volgt uit zien:
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2. Kies in het drop-dopwn menu voor 'Identificatie' (standaard geselecteerd). Dit betekent dat de
bestandsnaam van de multimedia gebruikt zal worden om het 'Identificatie' veld te vullen. (in
het geval van een beelddocument staat dit veld op het formulier standaard aangegeven als
Documentidentificatienummer.

3. Om de import te starten moet op het Opslaan knopje gedrukt worden dat binnen de
seriegewijs tab staat.
Atlantis zal vervolgens voor ieder geupload multimediabestand een nieuwe beschrijving
aanmaken met als Documentidentificatienummer de bestandsnaam van de multimedia.
Als er reeds een beschrijving met hetzelfde Documentidentificatienummer bestaat, dan zal de
multimedia hieraan gekoppeld worden.

4. Nadat er op de opslag knop is gedrukt zal er een voortgangsbalk gaan lopen. Wanneer de import
voltooid is zal hier aan worden gegeven of er records fout zijn gegaan. Daarnaast staat hier ook
een link naar een rapport.

5. Drukken op de rapport link opent een rapport waarvanuit de beschrijvingen gemakkelijk te
benaderen zijn.

2) Mapping bestand

In een mapping bestand kan worden aangegeven wat het documentidentificatienummer moet zijn en
welke afbeeldingen daar bij horen. Hierdoor is het mogelijk om foto’s met verschillende bestandsnamen
in dezelfde beschrijving te importeren. Ook kunnen bestaande beschrijvingen zo aangevuld worden met
nieuwe foto’s (wanneer bijvoorbeeld de bestandsnamen niet overeenkomen met de
documentidentificatienummers van de beschrijvingen).

Een mapping bestand moet de extensie .csv hebben en is bijvoorbeeld met Microsoft Excel te maken.

Iedere regel in het mapping bestand is een nieuwe beschrijving en moet er als volgt uit zien (de
puntkomma mag ook een normale komma zijn):

Documentidentificatie;bestandsnaam.extensie

De documentidentificatie is de naam van de nieuw aan te maken, of uit te breiden, beschrijving. De
bestandsnaam is de naam van de afbeelding, gevolgd door de bestandsextensie. De bestandsnaam van
de foto moet gelijk zijn aan een van de geuploade afbeeldingen.
Bijvoorbeeld:

MUS00002;MUS00002B.jpg

Dit maakt in Atlantis de beschrijving met identificatie MUS00002 met daarin afbeelding MUS00002B.jpg

Het kan zijn dat een beschrijving meerdere foto’s moet bevatten. In dat geval moet de regel in het
mapping bestand uitgebreid worden met de overige bestandsnamen, gescheiden door een puntkomma
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(of komma).
Bijvoorbeeld:

MUS00030;MUS00030B.jpg;MUS00030C.jpg;MUS00030D.jpg

Dit maakt in Atlantis de beschrijving met identificatie MUS00030 met daarin afbeeldingen
MUS00030B.jpg, MUS00030C.jpg en MUS00030D.jpg.

Een mappingbestand kan er dus als volgt uit zien:

1. Klik op de tab Seriegewijs. De popup Toevoegen multimedia zal er als volgt uit zien:

2. Druk bij de regel Mapping bestand op de Browse knop om het gemaakte mapping bestand
te selecteren.

3. Om de import te starten moet op het Opslaan knopje gedrukt worden dat binnen de
seriegewijs tab staat.
Atlantis zal vervolgens aan de hand van de mapping beschrijvingen gaan aanmaken en
multimedia gaan koppelen.

4. Nadat er op de opslag knop is gedrukt zal er een voortgangsbalk gaan lopen. Wanneer de import
voltooid is zal hier aan worden gegeven of er records fout zijn gegaan. Daarnaast staat hier ook
een link naar een rapport.

5. Drukken op de rapport link opent een rapport waarvanuit de beschrijvingen gemakkelijk te
benaderen zijn.

3) Automatische nummering

Wanneer de bestandsnaam van de afbeelding in geen enkel veld gebruikt moet worden en de records
automatisch genummerd moeten worden, dan kan er gekozen worden voor Automatische
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nummering. Als automatische nummering wordt gebruikt dan wordt de bestandsnaam van de foto
genegeerd. Er wordt voor iedere foto een nieuwe beschrijving aangemaakt.

4) Multimedia voor bestanddelen

Wanneer de bestanden gekoppeld moeten worden aan bestanddelen binnen archieven, kan gekozen
worden voorMultimedia voor bestanddelen. Als Multimedia voor bestanddelen wordt gebruikt,
dan wordt er gekeken naar het archiefnummer, inventarisnummer en het volgnummer dat binnen de
bestandsnaam aanwezig moet zijn.
Bestandsnamen dienen opgebouwd te zijn uit 3 componenten : ARCHIEFNUMMER_
INVENTARISNUMMER_VOLGNUMMER. Bijvoorbeeld 1234_321_001.jpg zorgt voor een afbeelding bij
inventarisnummer 321 binnen archief 1234.
Wanneer het archief en/of het bestanddeel niet bestaat, of er bestaat al een bestand met deze
bestandsnaam, wordt het betreffende bestand overgeslagen.

Om de import te starten moet op het Opslaan knopje gedrukt worden dat binnen de seriegewijs tab
staat.
Atlantis zal vervolgens beschrijvingen gaan aanmaken met gegenereerde
documentidentificatienummers en de multimedia gaan koppelen.

Nadat er op de opslag knop is gedrukt zal er een voortgangsbalk gaan lopen. Wanneer de import
voltooid is zal hier aan worden gegeven of er records fout zijn gegaan. Daarnaast staat hier ook een link
naar een rapport.

Drukken op de rapport link opent een rapport waarvanuit de beschrijvingen gemakkelijk te benaderen
zijn.

Seriegewijs wijzigen

Wanneer dezelfde wijziging gedaan moet worden in een hele serie documenten, dan kan dat in één
handeling worden gedaan door de hele serie te selecteren en seriegewijs aan te passen. Voor seriegewijs
wijzigen moet wel aan de voorwaarde worden voldaan dat de te wijzigen velden in alle geselecteerde
documenten dezelfde inhoud hebben of leeg zijn.

1. Zoek een serie documenten. Dit kan door:

● (Uitgebreid) Zoeken op een bepaalde term, identificatienummers, enz.

● Het openen van een werkset.

● Het uitvoeren van een opgeslagen zoekvraag.

Vanuit een zoekresultaat worden de betreffende beschrijvingen geselecteerd door de bijbehorende
vinkjes aan te klikken. Om het alle zoekresultaten te selecteren kan op het vinkje in de kop van de tabel
worden geklikt. Zie de afbeelding hieronder:
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2. Open nu één van de documenten door op te klikken.

3. Wijzig een of meer velden in dit document, en sla op met het Seriegewijs opslaan icoon.

4. In het tussenscherm komen de volgende mogelijkheden:

● Volledige record inhoud controle

● Controle op veld niveau

● Geen veldcontroles (Overschrijven!)

● Bereken totalen

● Simuleer seriegewijs beschrijven

● Seriegewijs beschrijven uitvoeren
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Volledige record inhoud controle

Met volledige record inhoud controle wordt niet alleen gekeken of de te wijzigen velden in alle
geselecteerde documenten dezelfde inhoud hebben of leeg zijn, maar ook of de andere velden binnen
hetzelfde niveau (ook aggregatie of sub-record genoemd) hetzelfde zijn.

Voorbeeld 1: Als binnen de 'Beschreven locatie gestandaardiseerd' de postcode seriegewijs wordt
aangepast, wordt dit alleen doorgevoerd bij de beschrijvingen waar niet alleen de postcode hetzelfde is,
maar ook de plaats, straat, huisnummer en kadasternummer velden gelijk zijn.

Voorbeeld 2: Als veld 'Documenttype' binnen de herhaalbare lijst 'Documenttype' wordt gewijzigd, dan
wordt dit doorgevoerd bij alle beschrijvingen met hetzelfde Documenttype. Omdat binnen het niveau
'Documenttype' maar 1 veld (stamlijstkeuze) zit, zal dit ook doorgaan als er bijvoorbeeld een andere
collectie gekoppeld is, aangezien dat een ander niveau binnen de beschrijving is.

Deze functie is vooral van toepassing als binnen een aantal beschrijvingen met eenzelfde waarde binnen
hetzelfde niveau (bijvoorbeeld beschrijvingen die gaan over exact dezelfde gestandadiseerde locatie,
inclusief huisnummer, kadasternummer, etc.) een aanpassing gedaan moet worden.

Controle op veld niveau

Met Controle op veld niveau wordt alleen gekeken of de te wijzigen velden in alle geselecteerde
documenten dezelfde inhoud hebben of leeg zijn.

Geen veldcontroles (Overschrijven!)

Als 'geen veldcontroles' wordt gekozen bij het seriegewijs beschrijven, dan wordt de inhoud van het
gewijzigde veld bij alle geselecteerde beschrijvingen gevuld met de nieuwe waarde, ongeacht of de
oude waarde overeen komt.
Seriegewijs beschrijven zonder veldcontroles overschrijft dus altijd bestaande waardes.

Bereken totalen

Met 'Bereken totalen' wordt er een rapport gegenereerd dat onder andere aangeeft hoeveel
beschrijvingen zijn geselecteerd en hoeveel daarvan niet aangepast konden worden.
De wijziging is nog niet doorgevoerd.

Simuleer seriegewijs beschrijven

Met 'Simuleer seriegewijs beschrijven' wordt het seriegewijs eerst gesimuleerd. Na deze simulatie komt
een rapport dat per beschrijving aangeeft welke velden zijn aangepast, inclusief de oude en nieuwe
waarde.
De wijziging is nog niet doorgevoerd.

Seriegewijs beschrijven uitvoeren

Door hiervoor te kiezen wordt het gehele proces doorlopen en de toegestane mutaties uitgevoerd.
Na afronding wordt een rapport getoond met de resultaten. Bij ieder record staat dan vermeld welke
wijziging wel/niet zijn doorgevoerd, met een rechtstreekse link naar het record.

5. Tijdens het opslaan wordt een voortgangsscherm getoond. Als er fouten optreden zal dit ook
getoond worden.

Als de voortgangsbalk vol kan deze gesloten worden. De wijzigingen zijn nu doorgevoerd bij alle
geselecteerde beschrijvingen (mits gekozen voor optie 'Seriegewijs beschrijven uitvoeren').

Veldsoorten in Atlantis

Hieronder volgt een opsomming van de verschillende soorten velden die bestaan in Atlantis5:
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● Een tekstveld:

Hier kan tekst worden ingevuld, getallen zijn meestal ook mogelijk. Soms kunnen er alleen
getallen ingevuld worden, dan is het een numeriek veld.

● Een selectieveld:

Wanneer op het icoon wordt geklikt verschijnt er een lijst met items waaruit er één gekozen
kan worden.
In sommige formulieren kan er ook begonnen worden met typen in het veld. De selecties die
mogelijk zijn verschijnen dan als opties.

● Een herhaalbaar veld:

Door te klikken op het icoon verschijnt een pop-up scherm. Hieruit kunnen meerdere items
worden geselecteerd. De afbeelding hieronder geeft een voorbeeld voor trefwoorden.
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Door middel van de aankruisvakjes kan een selectie worden gemaakt van één of meerdere items
uit de lijst.
Een herhaalbaar veld kan er ook uitzien als het volgende voorbeeld:

Hier zijn twee tekstvelden en een selectieveld te zien. Door te klikken op het icoon worden de
ingevulde gegevens opgeslagen. Wanneer er nog een regel toegevoegd moet worden kan het

icoon gebruikt worden: de gegevens worden opgeslagen en een leeg schermpje geeft de
mogelijkheid voor het invullen van de volgende regel.

● Een Datum veld:

In een datum veld wordt, zoals de naam al aangeeft, een datum ingevuld. Een datum kan uit
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niet meer dan 8 cijfers bestaan; twee voor de dag, twee voor de maand en vier voor het jaar.
Dag, maand en jaar worden gescheiden door een / . Dit scheidingsteken hoeft niet ingevuld te
worden.
Het is niet verplicht om alle 8 cijfers te vullen, er mag bijvoorbeeld ook alleen maar een jaartal
worden ingevuld en voorloopnullen zijn niet nodig.

Naast het veld is een kalender knopje beschikbaar . Dit opent een kalender waarin een datum
geselecteerd kan worden.

● Een vink veld (checkbox):

Een vinkveld, of checkbox, wordt gebruikt om een Ja (aangevinkt) of Nee (niet aangevinkt)
keuze aan te geven.

● Een selectie knop (radiobutton):

Een selectie knop, of radiobutton, wordt gebruikt om een selectie te maken tussen een aantal
elkaar uitsluitende keuzes.

Ordenen van bestanddelen

Het ordenen van bestanddelen gebeurt in Atlantis is een speciaal scherm dat op te roepen is via de
toegang.
Dit stappenplan gaat uit van een reeds aangemaakte toegang, met gekoppeld archief en bestanddelen.

1. Open de toegang. In de toegang is de volgende regel te vinden:

2. Druk op het muteer icoon. De regel klapt dan uit en een aantal extra velden worden zichtbaar.

Bij Archief zal het gekoppelde archief staan aangegeven.
Door een vinkje te zetten bijOnderdelen zonder primaire toegang uit het archief overnemen
in deze toegang? worden de bestanddelen uit het archief, welke nog niet gekoppeld zijn aan een
toegang, gekoppeld aan deze toegang.

Met het selectieknopje kan bijOrdeningsschema een vooraf gedefinieerd ordeningsschema
gekozen worden. Een ordeningsschema vooraf maken kan in Beheerder > Rubrieken >
Ordeningsschema

3. Druk op Opslaan om de toegang op te slaan.
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4. Druk op de blauwe tekst Ordening

5. Het ordeningsscherm wordt nu geopend. Dit scherm bevat een aantal elementen:

1. De gekoppelde toegang

2. Het gekoppelde archief

3. De knop naar de inleiding

4. Een lijst met gerubriceerde bestanddelen

5. Een lijst met bestanddelen die wel in het archief aanwezig zijn, maar niet in de toegang

6. Een lijst van nog niet gerubriceerde bestanddelen

7. De rubriceringsboom, bestaande uit de rubrieken uit het gekozen ordeningsschema en
gerubriceerde bestanddelen

8. Knoppen voor op boom of knoop niveau

9. De hernummer functie

10. Drop-down menu voor een sorteerkeuze
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6. Om een inleiding in te voeren klikt u op Inleiding (3). Er opent dan een nieuw scherm:

Met het icoon maakt u een nieuwe knoop aan op het hoogste niveau. Aan de rechterkant van het
scherm kan vervolgens de titel en tekst worden ingevuld.

Druk op Opslaan en klik vervolgens in het kruimelpad op ordening om terug te keren naar de
ordening

7. Door middel van de en kunnen de knopen dicht- en opengeklapt worden.

De archiefbestanddelen kunnen geordend worden door deze met de muis te slepen van nog te
rubriceren, aan de linkerkant van het scherm, naar de gewenste knoop in de boom aan de rechterkant
van het scherm.

1. Als u het bestanddeel loslaat op een andere knoop, dan zal het versleepte bestanddeel in het
niveau onder die knoop geplaatst worden.

2. Als u het bestanddeel boven een andere knoop of bestanddeel sleept, dan wordt in dat geval de
versleepte knoop op hetzelfde niveau geplaatst, maar hij zal in de sortering boven de andere
knoop of bestanddeel komen.

3. Als u het bestanddeel onder een andere knoop of bestanddeel sleept, dan wordt in dat geval de
versleepte knoop op hetzelfde niveau geplaatst, maar hij zal in de sortering onder de andere
knoop of bestanddeel komen.

8. Als de volgorde van de bestanddelen in de boom naar wens is, dan kunnen de bestanddelen
hernummerd worden.
In het Hernummeren vanaf invoerveld kan aangegeven worden welk nummer het eerste bestanddeel
moet krijgen. De daaropvolgende bestanddelen zullen een opvolgend nummer krijgen. Bestanddelen
welke een voorlopig nummer hadden zullen na hernummeren een definitief nummer hebben gekregen.

Druk op om de hernummeractie te starten.

9. Van de omzettingen in nummering is een concordantie op te vragen in de vorm van een rapport op
de toegang.
Ga naar de Toegang door deze te zoeken of via het kruimelpad aan te klikken.
Druk op
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en kies als rapport Concordantie.
Klik op Maak het rapport.
Klik op download het rapport om het rapport te bekijken.
In het rapport zal staan aangegeven wat de huidige nummers zijn van de bestanddelen, wat de oude
nummers waren en wat voor soort nummers dit waren.

Voor een uitgebreidere uitleg van de beschikbare functies, zie de helppagina van het ordening scherm.

Snel van start voor beheerders van Atlantis 5
Om u als beheerder snel van start te laten gaan met Atlantis 5 hebben we de meest gebruikte
handelingen voor beheerders op een rij gezet. Op onderstaande pagina's worden deze handelingen
uitgelegd met behulp van duidelijke aanwijzingen.

N.B.: Het kan zijn dat de afbeeldingen afwijken van uw werkelijke omgeving. Dit kan te
maken hebben met de verschillende modules of maatwerk.

Klik op een van de volgende titels voor meer uitleg:

1. Autorisaties: gebruikers, groepen, rechten en segmenten
2. Brontypen, beschrijvingssoorten en beschrijvingsgroepen
3. Werken met Grid templates
4. Werken met formulieren
5. Configuratie van de thesaurus
6. Werken met zoekresultaten templates

Autorisaties: gebruikers, groepen, rechten en segmenten

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe gebruikers kunnen worden aangemaakt in Atlantis. Ook wordt
behandeld hoe gebruikers aan groepen toe te voegen zijn, hoe rechten aan groepen toegekend kunnen
worden, en hoe segmenten werken.

Een belangrijk concept bij het beheren van de autorisaties is om rekening te houden met drie punten:
Wie (Gebruiker) magWat (Gebruikersgroep) doenWaar (Segmenten)?

Gebruikers aanmaken

1. Klik Beheerder > Autorisatie > Gebruikers. Het scherm Gebruikers wordt getoond.

2. Klik op Nieuw. Er opent zich een pop-up scherm met velden om de informatie van de
nieuwe gebruiker in te vullen. De velden Gebruikersnaam, Wachtwoord en Emailadres zijn
verplicht.

3. Zorg dat het vinkje Actief staat aangevinkt.

4. Wanneer de gebruiker een email met inloggegevens moet ontvangen, zorg dan dat het vinkje bij
Verstuur e-mail met gegevens aangevinkt staat.

5. Vul de benodigde velden in en klik op Opslaan. De gegevens worden opgeslagen en het
scherm Gebruikers wordt weer getoond. De nieuwe gebruiker staat nu in de lijst.

De zojuist aangemaakte gebruiker heeft nu nog geen rechten in Atlantis. Deze rechten worden
toegekend aan gebruikersgroepen, dus zal de gebruiker eerst aan een groep moeten worden
toegevoegd.

Gebruikers toevoegen aan een bestaande gebruikersgroep

1. Selecteer in het scherm Gebruikers de juiste gebruiker in de bovenste tabel. Klik nu in de

gebruikersgroepen tabel op Bewerken.

2. Er opent zich een pop-up scherm met een lijst van alle gebruikersgroepen. Vink de gewenste

groep of groepen aan en klik op Opslaan.

3. De gegevens worden opgeslagen en u keert terug naar het scherm Gebruikers. Wanneer de
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zojuist bewerkte gebruiker geselecteerd is in de bovenste tabel zullen de groepen waar deze
gebruiker lid van is getoond worden in de tabel Gebruikersgroepen.

Het kan zo zijn dat er een nieuwe groep aangemaakt moet worden. Dit wordt uitgelegd in het nu
volgende gedeelte.

Een nieuwe gebruikersgroep aanmaken

1. Klik Beheerder > Autorisatie > Gebruikers per gebruikersgroep. Het scherm toont de
gebruikersgroepen met gebruikers en segmenten.

2. Klik op Nieuw om een nieuwe groep aan te maken. Een pop-up scherm opent zicht met
velden om de nieuwe groep te beschrijven.

3. Vul een naam en eventueel een beschrijving in voor de nieuwe gebruikersgroep. Klik op
Opslaan om de nieuwe groep op te slaan.
N.B.: Wanneer het vinkjeNieuwe gebruikers aangezet wordt, komen alle nieuw
geregistreerde gebruikers in deze groep. Dit zijn dus gebruikers die zich via de publieke website
registreren. Er kan slechts één groep als nieuwe gebruikers groep worden aangemerkt.

4. Na opslaan keert men terug in het scherm Gebruikersgroepen en de nieuwe groep komt voor in
de lijst met gebruikersgroepen.

5. Eventueel kunnen vanuit dit scherm direct gebruikers in de nieuwe groep geplaatst worden. Klik

op Bewerken bij de tabel gebruikers. Vink de gewenste gebruikers aan en klik op
Opslaan. De gebruikers zijn nu in de groep geplaatst.

Rechten toekennen aan gebruikersgroepen.

Gebruikers kunnen pas handelingen in Atlantis verrichten als ze daar rechten voor hebben gekregen via
de gebruikersgroep(en). Deze rechten zijn afhankelijk van de functie van de gebruikersgroep. Omdat er
veel verschillende rechten zijn is dit heel flexibel in te richten.

1. Klik op Beheer > Autorisatie > Rechten per gebruikersgroep. Het scherm met de
groepen en rechten wordt getoond.
N.B.: In dit scherm is het ook mogelijk om nieuwe groepen aan te maken. De procedure
hiervoor is hetzelfde als hierboven beschreven.

2. Selecteer in de bovenste tabel de gebruikersgroep waar nu rechten aan toegekend gaan worden.

3. Klik nu op Bewerken bij de tabel Rechten. Een pop-up scherm wordt geopend en toont een
lijst met alle rechten binnen Atlantis.
Zie de rechten pagina voor een overzicht van de beschikbare rechten.

4. Vink de gewenste rechten aan en klik op Opslaan om de wijzigingen op te bewaren.

Er zijn nu gebruikers, gebruikersgroepen en rechten geconfigureerd. De omgeving kan nog verder
beveiligd worden door met segmenten te werken. Meer uitleg over het begrip segmenten is te vinden in
de pagina Segmenten.

Segmenten koppelen aan gebruikers

Segmenten beperken de toegekende rechten van een gebruiker tot een bepaald gedeelte in Atlantis. Het
segment van een beschrijving wordt standaard bepaald op het brontype niveau. Een beschrijving kan
echter ook een ander segment hebben dan het bijbehorende brontype. Als de gebruiker het segment
niet heeft dat de beschrijving heeft, dan kan de gebruiker de beschrijving niet zien.

Om een bepaalde beschrijvingssoort te mogen doorzoeken, moet de gebruiker zoekrechten hebben in
het segment van het bijbehorende brontype.
Om een beschrijving te mogen zien in de resultaten (en eventueel openen en bewerken), moet de
gebruiker rechten hebben in het segment van de beschrijving.

N.B.: Als een gebruiker geen segmenten gekoppeld heeft, betekent dit dat de gebruiker geen beperking
heeft op segmenten. De toegekende rechten gelden dan dus voor alle segmenten.
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Segmenten zijn op twee plekken toe te voegen aan de gebruiker:
Beheerder > Autorisatie > Gebruikers per gebruikersgroep of
Beheerder > Autorisatie > Gebruikers

De volgende stappen gaan uit van de tweede optie; Gebruikers

1. Selecteer de Gebruiker in de lijst.

2. Selecteer de Gebruikersgroep waar de segmentbeperking voor moet gaan gelden.
N.B.: Per gebruikersgroep (effectief een rechtenset) is dus een segmentbeperking mogelijk.

3. Klik nu op Bewerken in de Segmenten tabel.

4. Vink de gewenste segmenten aan en klik op Opslaan om de wijzigingen op te bewaren.

5. Herhaal deze stappen per eventuele Gebruikersgroep.

Segmenten kunnen ook rechtstreeks aan een gebruiker gekoppeld worden. Dit houdt in dat de nieuwe
documenten van deze gebruiker standaard opgeslagen worden in het betreffende segment. De
configuratie hiervoor vindt plaats in de eigenschappen van de gebruiker in het scherm Gebruikers, in
veld Standaard segment.

Configuratie van de thesaurus

Om de thesaurus optimaal af te stemmen op het gebruik zijn er een aantal eigenschappen te
configureren. Dit zijn:

● De soorten thesaurus termen

● De talen van de thesaurus temen

● Semantische relaties tussen termen

● Andere relaties tussen termen

● Koppelingen van eigenschappen in de beschrijvingen met thesaurus
concepten.

Deze configuraties zullen hieronder in het kort uitgelegd worden.

Soorten thesaurus termen

Voor een thesaurus zijn verschillende soorten termen te configureren. Deze onderscheiden zich van
elkaar in kleur, maar ook in gedrag. Thesaurus termen krijgen een level ID mee waardoor de regels voor
het nesten van deze termen bepaald worden. Een term met een hoger level mag genest worden in een
term met een lager of gelijk level, maar andersom is dat niet toegestaan.

Om nieuwe thesaurus termen te configureren:

1. Klik Beheerder > Thesaurus > Concept typen. Het scherm Concept
typen wordt getoond.

2. Klik Nieuw om een concept type aan te maken.
3. Geef het nieuwe concept type een naam en een level ID. Met behulp van

de kan een kleur gekozen worden voor de presentatie van alle
concepten van dit soort.

4. Klik Opslaan om de configuratie te bewaren.

De zojuist aangemaakte of gewijzigde configuratie is direct zichtbaar in de presentatie van de thesaurus.

Talen

Een term kan in verschillende talen een of meerdere namen gegeven worden. Om een taal toe te voegen
aan de keuzelijst:
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1. Klik Beheerder > Thesaurus > Talen. Het scherm Talen wordt
getoond.

2. Klik Nieuw om een nieuwe taal toe te voegen aan de keuzelijst.
3. Vul de naam van de taal in en klik Opslaan om de taal te bewaren.

De zojuist aangemaakte taal is direct beschikbaar in de thesaurus.

Semantische relaties

Om de semantische relaties zoals ouder-kind relaties te configureren:

1. Klik Beheerder > Thesaurus > Semantische relaties. Het scherm
Semantische relaties wordt getoond.

2. Klik Nieuw om een semantische relatie aan te maken.
3. Vul een naam en een beschrijving in voor de relatie. Geef ook aan of het

om een ouder-kind relatie gaat. Wanneer dit vinkje aan staat zullen de
concepten die deze relatie met elkaar hebben op een hiërarchische
manier getoond worden in de thesaurus boom.

4. Klik Opslaan om de relatie te bewaren.

Relatie typen

Thesaurus nodes kunnen verschillende soorten relaties met elkaar hebben. Denk hierbij aan "bestaat
uit", "woont in" en "eet". Omdat een relatie twee richtingen heeft zullen deze voorbeelden ook te zien
zijn als "maakt deel uit van", "wordt bewoond door"en "wordt gegeten door". Om nieuwe relaties aan te
maken:

1. Klik Beheerder > Thesaurus > Relatie typen. Het scherm Relatie
typen wordt getoond.

2. Klik Nieuw om een relatie type aan te maken.
3. Vul de naam van de relatie in, en een naam voor de tegenovergestelde

richting van deze relatie.
4. Eventueel kan bij semantische relaties worden aangegeven welk type

semantische relatie het betreft.
5. Klik Opslaan om de relatie te bewaren.

Koppelingen in beschrijvingen naar de thesaurus

De velden van een beschrijving kunnen gekoppeld worden aan thesaurus nodes. Om deze configuratie
aan te maken of te wijzigen:

1. Klik Beheerder > Thesaurus > Configuratie. Het scherm
Configuratie wordt getoond.

2. Om een veld van een detailbeschrijving te koppelen, klik op Nieuw.
3. Vul de juiste tabelnaam en de kolomnaam in waar de data van het

betreffende veld wordt opgeslagen.
4. Optioneel kan een Top concept worden gedefiniëerd. Dit geeft aan bij

welke thesaurus node de boom zal starten wanneer de koppeling
gebruikt wordt.

5. Ook optioneel is het koppelen van deze configuratie aan één bepaald
beschrijvingssoort. Als dit niet gebeurt zal de koppeling bij elk veld waar
deze kolom uit de database achter zit getoond worden, dus ook in andere
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6. Klik Opslaan om de configuratie te bewaren.

Bij de velden die geconfigureerd zijn als hierboven beschreven wordt in de detailbeschrijving een

zogenaamde Conceptselector getoond. Wanneer er op dit icoon geklikt wordt opent de thesaurus
boom in een klein pop-up scherm. Ook kan men het tekstveld gebruiken om een waarde in te toetsen.
De Auto complete functie zal dan waarden voorstellen die al voorkomen in de thesaurus.

Over brontypen, beschrijvingssoorten en
beschrijvingsgroepen

Brontypen

Brontypen zijn objecten als een foto, een pagina van een boek, krant of tijdschrift, kaart, tekening, etc.
maar ook meervoudige typen zoals boeken, kranten, collecties, dossiers, etc.. Deze worden beschreven
door een aantal eigenschappen. Per brontype kan bepaald worden welke beschrijvingssoorten daar bij
horen. Een brontype kan dus meerdere beschrijvingssoorten hebben.
Een brontype kan een relatie hebben met multimedia (foto's, filmpjes, documenten) of met andere
brontypen, zoals een krantenpagina met een krant, en deze weer met een krantencollectie.
Omdat relaties tussen brontypen een richting hebben, kan een hiërarchie tussen deze brontypen
gecreëerd worden. Bijvoorbeeld de relaties tussen archieven, toegangen en bestanddelen.
Al deze onderdelen zijn optioneel, waardoor een brontype kan bestaan zonder multimediaal object of
relaties.

In het scherm Beheerder > Document configuratie > Brontypen staat in het eerste kopje een link
Visualisatie. Deze link maakt het mogelijk om een grafisch overzicht van de relaties tussen brontypen
te genereren.

Beschrijvingssoorten

Een beschrijvingssoort is de beschrijvingsstructuur van het brontype, in de beschrijvingssoort is dus
aangegeven welke eigenschappen een brontype kan hebben. Deze eigenschappen worden beschreven
in de velden van formulieren. In de database wordt elk veld weggeschreven in een kolom van een tabel.

In het scherm Beheerder > Document configuratie > Content management velden zijn de
hoofdtabellen en overige tabellen te zien voor elke beschrijvingssoort. Ook zijn hier de zoek-, resultaat-,
sorteer en detailvelden te configureren. Het wordt aangeraden om de configuraties in dit scherm door
DEVENTit te laten beheren.

Beschrijvingsgroepen

De beschrijvingsgroepen maken het mogelijk om beschrijvingssoorten te groeperen. Deze groeperingen
worden gebruikt bij zoeken. Er wordt namelijk door de soorten van een bepaalde groep gezocht. Zo kan
bijvoorbeeld een groepering voor 'Documenten' aangemaakt worden en een voor de groepering
'Personen'. Door de beschrijvingssoorten in deze groepen onder te verdelen, kunnen verschillende
zoekingangen gedefinieerd worden.

Aanmaken van een nieuw brontype, met bijbehorende
beschrijvingssoort

Een brontype heeft een segment nodig. Als er nog geen geschikt segment aanwezig is kunt u deze
aanmaken bij Beheerder > Document configuratie > Segmenten.

Om het brontype aan te maken gaat u naar Beheerder > Document configuratie > Brontypen
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Naam: Vul hier de naam van het nieuwe brontype in.

Icoon: Deze kan leeg gelaten worden, hier wordt dan het standaard icoon gebruikt. Als het bropntype
een eigen standaard icoon moet krijgen, dan kan hier een afbeelding worden ingeladen. (let wel, de
ingevulde afbeelding wordt niet geschaald. Als er een hele grote afbeelding als icoon wordt opgegeven,
dan zullen de iconen deze afmeting krijgen).

Presentatieprofiel: Als deze leeg wordt gelaten, dan wordt het standaard presentatieprofiel gebruikt.
Hier kan ook een ander, eerder ingesteld, presentatieprofiel gekozen worden. Deze instelling bepaald de
weergave en downloadmogelijkheden van de afbeeldingen aan dit brontype.

Segment: Deze moet verplicht gevuld worden. Het segment wordt gebruikt in de rechtenafhandeling.
Er kan gekozen worden uit eerder aangemaakte segmenten.

Rubriekenschema: Deze vlag geeft aan of dit brontype gebruikt wordt als rubriekenschema.

Zoekscherm: Deze vlag geeft aan of dit brontype, als het een rubriekenschema betreft, gebruikt moet
worden in het zoekscherm.

Inclusief gekoppelde documenten: Deze vlag geeft aan of dit brontype, als het een
rubriekenschema betreft, ook de onderliggende gekoppelde documenten in een boom toont.

Navigeerbaar: Deze vlag geeft aan of dit brontype, als het een rubriekenschema betreft, onder het
‘Medewerker->navigeren’ menu getoond moet worden.

Rangenummering: Deze vlag geeft aan of het record dat wordt aangemaakt in zijn benummering
afhankelijk is van onderliggende records. Dit betreft bijvoorbeeld een laagste-hoogste nummering.

Om koppelingen met andere brontypes te kunnen maken, zoals rubrieken of multimedia, moeten er
relaties gelegd worden.

Een relatie kan boven of onder het huidige brontype gelegd worden. In de meeste gevallen is duidelijk
wat 'onder' of 'boven' moet zijn. In gevallen waar dit niet zo is, dan wordt als regel meestal toegepast:
"het kleinste aantal boven, het grootste aantal onder". Het zal bijvoorbeeld zo zijn dat er meestal
meerdere aktepersonen aan een akte gekoppeld kunnen zijn, dus deze relatie is aktepersonen onder
akte. Een akte zal echter meestal maar één Notaris hebben, dus die relatie ligt weer omhoog (vanuit de
andere kant gezien; een notaris heeft vaak meerdere aktes, dus ligt de akte onder de notaris).

Om een relatie aan te maken, druk je op het witte blaadje bij 'brontypen boven(- of onder) de huidige'.
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Brontype (links): Het brontype waarmee de relatie wordt gemaakt (reeds ingevuld).

Brontype (rechts): Hier is het brontype te kiezen waarmee de relatie mee gemaakt moet worden.

Is eigenaar: Deze vlag geeft aan of de documenten 'boven' de gekoppelde documenten in de
hiërarchie eigenaar zijn van de gekoppelde documenten. Dit heeft invloed op het verwijderproces: als
de eigenaar verwijderd wordt, worden de kinderen ook automatisch verwijderd.

Is Hiërarchisch: Relaties tussen brontypen kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden.
Het kan een 'horizontale' relatie zijn (bijvoorbeeld tussen verwante beschrijvingen) of een 'verticale'
relatie (bijvoorbeeld tussen personen in een akte). De 'verticale' relaties kunnen dan ook hiërarchisch
bedoeld zijn. Hiermee wordt aangegeven dat het onderste brontype de relatie een onderdeel is van het
bovenste brontype.

Is multimedia: Deze vlag geeft aan of dit een relatie is voor multimediaobjecten. Per brontype mag er
maar één relatie zijn waarbij deze vlag aan staat.

Volume: Hier kan opgegeven worden in welk volume de multimedia wordt opgeslagen. Als deze leeg
wordt gelaten wordt het standaard volume gebruikt.

Gebruik voor detailnavigatie: Geeft aan of de relatie gebruikt moet worden voor navigatie. De
navigatie wordt dan gepresenteerd bij een gekoppeld document. Bijvoorbeeld de relatie tussen een
krant en zijn pagina's: als deze vlag aanstaat kan er bij een pagina doorgebladerd worden naar de
volgende en vorige pagina's. Als deze vlag uitstaat kan dat niet.

Verberg relatie in relatietabblad: Als de vlag uit staat worden de relaties getoond in het 'relaties'
tabblad van een beschrijving. Wanneer deze aan staat worden deze relaties hier verborgen.

Kopieer (heen): Deze vlag geeft aan of de relatie aan de linkerkant meegekopieerd moet worden als
een beschrijving van het brontype aan de rechterkant wordt gekopieerd.

Kopieer (terug): Deze vlag geeft aan of de relatie aan de rechterkant meegekopieerd moet worden als
een beschrijving van het brontype aan de linkerkant wordt gekopieerd.

Indexeer (heen): Deze vlag geeft aan of de relatie aan de linkerkant geindexeerd moet worden als een
beschrijving van het brontype aan de rechterkant wordt opgeslagen.

Indexeer (terug): Deze vlag geeft aan of de relatie aan de rechterkant geindexeerd moet worden als
een beschrijving van het brontype aan de linkerkant wordt opgeslagen.

Tabblad(heen/terug): Met zowel Tabblad (heen) als Tabblad(terug) kunnen alternatieve tabbladen
worden geconfigureerd voor het leggen van de relatie. Deze tabbladen worden gebruikt als er vanaf een
detailbeschrijving (het 'relaties' tabblad bijvoorbeeld) een relatie wordt aangemaakt. Op deze manier
kunnen bepaalde relaties bijvoorbeeld gegroepeerd worden op 1 tabblad. bv. verzamelbeschijvingen en
deelbeschrijvingen. De tabbladen kunnen gekozen worden nadat deze zijn aangemaakt in het tabbladen
scherm.

Url (heen/terug): Met zowel Url (heen) als Url(terug) kunnen alternatieve pagina's worden
geconfigureerd voor het leggen van de relatie. Deze pagina's worden gebruikt als er vanaf een
detailbeschrijving (het 'relaties' tabblad bijvoorbeeld) een relatie wordt aangemaakt. Op deze manier
kan er bijvoorbeeld voor depotplaatsing een andere pagina gebruikt worden dan voor het toevoegen
van een bestanddeel aan een archief.

Relatienaam heen: Dit is de naam die gebruikt wordt voor de relatie gezien vanaf de bovenkant van
de relatie.

Relatienaam terug: Dit is de naam die gebruikt wordt voor de relatie gezien vanaf de onderkant van
de relatie.

Max aantal heen/terug: Hierin wordt aangegeven of er een maximum is aan relaties van dit type. 0
Is hier 'onbeperkt'.

Editgridtemplateheenid/terugid: Specifieke configuratie voor EditGrid (vooralsnog niet
beschikbaar).

Specifieke namen: Naast de algemene relatienaam (heen en terug) als groepering, kan er bij het
koppelen van twee beschrijvingen ook een specifieke naam gegeven worden. Hierbij kan gekozen
worden uit de hier getoonde lijst. Voorbeeld: tussen beschrijvingen en personen zijn relaties mogelijk.
Bijvoorbeeld die van 'Maker' en 'Gemaakt object'. Specifieker kan het hier gaan om 'Auteur', 'Producer'
of 'Fotograaf', afhankelijk van het type beschrijving. Een ander voorbeeld is de relatie 'Druk' tussen een
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boek-beschrijving en een editie-beschrijving (het fysieke object). Door middel van de specifieke namen
kan gecommuniceerd worden om welke druk het dan gaat.

Kolom ID's: In sommige gevallen kan het gebeuren er eigenschappen bij een relatie moeten worden
opgeslagen. In dat geval kan het zijn dat er vanuit de beschrijvingssoort-structuur een link wordt gelegd
naar de relaties. Deze link wijst naar de relaties in het algemeen. Er moet dus nog geconfigureerd
worden welke specifieke relatie er gebruikt moet worden. Dit wordt gedaan door het ID van de
betreffende kolom op te nemen bij de relatie.

Aanmaken van een nieuwe beschrijvingssoort door middel van kopiëren

In de meeste gevallen is het een goed idee om een bestaande beschrijvingssoort te kopiëren. Dit vult
namelijk meteen de juiste tabellen en neemt ook de Content Management velden over.
Belangrijk is om een beschrijvingssoort te kopiëren met dezelfde hoofdtabel als de nieuw aan te maken
beschrijvingssoort.

Ga naar Beheerder > Document configuratie > Content Management velden per
beschrijvingssoort

Selecteer de te kopiëren beschrijvingssoort (in dit voorbeeld een Beelddocument) en vul bijNaam van
de nieuwe soort de naam van de nieuwe beschrijvingssoort in.

Druk op het icoon om de beschrijvingssoort te kopiëren.

- 34 -



Snel van start voor beheerders van Atlantis 5

Let op: De nieuwe beschrijvingssoort zal nog niet meteen in de lijst staan. Ga opnieuw naar Beheerder
> Document configuratie > Content Management velden per beschrijvingssoort. De
nieuwe soort zal nu in de lijst staan.

Druk op het Pas de wijzigingen toe icoon om de Content Management Velden te verwerken in de
database.

Koppelen van de beschrijvingssoort aan het brontype

Ga naar Beheerder > Document configuratie > Beschrijvingssoorten per brontype

Zoek in deze tabel het eerder aangemaakte brontype op. Met het witte blaadje onderin kan de
bijbehorende beschrijvingssoort gekoppeld worden.
Controleer voor de zekerheid dat de nieuwe beschrijvingssoort niet gekoppeld staat aan het brontype
van de gekopieerde beschrijvingssoort.

Koppelen van de beschrijvingssoort aan een beschrijvingsgroep

Ga naar Beheerder > Document configuratie > Beschrijvingsgroepen

Om de beschrijvingen in de beheeromgeving op te kunnen zoeken moet deze aan een
beschrijvingsgroep zijn gekoppeld.

Dit kan door in dit venster de gewenste beschrijvingsgroep aan te klikken en vervolgens met het
muteerknopje bij beschrijvingssoorten de betreffende beschrijvingssoort te kiezen.

Een formulier koppelen

Waarschijnlijk is het benodigde formulier al geconfigureerd bij het kopiëren van de beschrijvingssoort,
maar het is een goed idee om dit ook even te controleren.

Ga naar Beheerder > Document configuratie > Formulieren

Kies in de tabel de nieuw toegevoegde beschrijvingssoort.

Als de formulieren tabel leeg is, neem dan de waardes over van de formulieren tabel bij de gekopieerde
beschrijvingssoort.

Herstarten

Om de configuratie te voltooien moet Atlantis herstart worden. Dit gebeurt 's nachts automatisch, maar
kan ook met de hand gedaan worden.

Let op: bij herstarten wordt iedereen uitgelogd en gaat onopgeslagen data verloren!

Handmatig herstarten kan door achter AtlantisWeb in de url /debug te zetten.
Bijvoorbeeld http://[klantnaam].hosting.deventit.nl/atlantisweb/debug

klik op Herstart Atlantis5 beheeromgeving

Werken met Grid templates

In Atlantis5 bestaat de mogelijkheid om te werken met het Editgrid. Dit is een overzicht van records in
tabelvorm, waarin velden direct gewijzigd kunnen worden of nieuwe records snel aangemaakt kunnen
worden. Om dit EditGrid overzichtelijk te houden is het mogelijk om Grid templates in te richten. Deze
templates bepalen welke velden getoond worden. Voor verschillende handelingen die gebruikers gaan
uitvoeren kunnen zo verschillende templates gemaakt worden.
N.B.: enig inzicht in de database structuur is vereist voor het juist aanmaken van Grid templates.

Het aanmaken van een nieuw Grid template

1. Klik Beheerder > Document configuratie > Grid templates. Het
scherm met de templates wordt getoond.

2. Klik op Nieuw. Een pop-up scherm met de eigenschappen voor het
nieuwe template wordt geopend.
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3. Vul de velden Hoofdtabel en Omschrijving in. Let op dat er voor
hoofdtabel een bestaande tabel gekozen wordt.

4. Om te definiëren welke kolommen in het template komen moet nu een
xml document aangemaakt worden. Dit kan handmatig ingevoerd
worden, maar in dit voorbeeld wordt de editor van Atlantis5 gebruikt.
Klik opMaak XML template om deze editor te openen.

5. Er opent zich een scherm waarin aan de linkerkant kolommen uit de
database geselecteerd kunnen worden. Selecteer kolommen aan de
linkerkant van dit scherm door deze aan te vinken. Klik op Voeg toe
aan lijst om de velden toe te voegen aan dit template.

6. De geselecteerde kolommen worden getoond aan de rechterkant van het
scherm. Met behulp van de pijlen kunnen deze kolommen nog in de
gewenste volgorde worden gezet. Dit is de volgorde waarin ze getoond
gaan worden in het Editgrid.

7. Klik op Genereer XML om het XML document te genereren. Klik daarna
op Opslaan om het Grid template op te slaan.

Het template is direct beschikbaar vanuit het Editgrid scherm. Om het EditGrid te openen zoekt men op
een bepaalde beschrijvingssoort. In het zoekresultatenscherm kan de optie Gridview gekozen worden
om het Editgrid te tonen. Rechts boven in het scherm kan een andere template gekozen worden, als
deze beschikbaar is. Alleen templates die horen bij deze beschrijvingssoort worden getoond.

Werken met formulieren

Het is mogelijk om voor een beschrijvingssoort verschillende formulieren te definiëren. Zo kan men
bijvoorbeeld een minder uitgebreid formulier maken voor eenvoudige invoer of als beveiliging, waarin
bepaalde gedeelten van het formulier niet getoond worden. Een formulier is een aspx document wat op
de Atlantis server geplaatst moet worden. Een formulier kan naar eigen wens ingericht worden door
DEVENTit. Hoe een bestaand formulier te koppelen is aan een beschrijvingssoort, of hoe een formulier
als standaard formulier te definiëren is wordt hier uitgelegd.

1. Klik Beheerder > Document configuratie > Formulieren. Het scherm Formulieren wordt
getoond.

2. Selecteer de beschrijvingssoort waarbij een formulier gedefinieerd moet worden.

3. Klik Nieuw bij Formulieren om een nieuw (maar al bestaand) formulier te definiëren, klik

Bewerken om een gedefinieerd formulier aan te passen, of klik Verwijderen om een
formulier te verwijderen.

4. Geef het formulier een naam zoals deze in het scherm getoond zal worden. Vul de bij Url de
locatie in waar het aspx bestand te vinden is.

5. Het vinkje Standaard kan worden aangezet als dit formulier als eerste getoond moet worden.
Als er meer formulieren gedefinieerd zijn heeft de gebruiker daarna de keuze om een ander
formulier te gebruiken.

6. Eventueel kan er een groep aan een formulier gekoppeld worden. Alleen de gebruikers in deze
groep kunnen dan dit formulier gebruiken.

Werken met Zoekresultaat templates

Zoekresultaat templates bepalen hoe zoekresultaten worden weergegeven. Alle data in een beschrijving
kan in principe weergegeven worden in een zoekresultaat. Om het overzichtelijk te houden wordt door
middel van Content Management velden een selectie van deze gegevens getoond in de zoekresultaten.
Rechts boven in het zoekresultaten scherm kan men, indien dit geconfigureerd is, wisselen naar een
ander zoekresultaat template, om zo meer, minder of andere gegevens te zien.

Volg onderstaande stappen om zelf een zoekresultaat template te configureren:
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1. Klik Beheerder > Document configuratie > Zoekresultaat
templates.
In het scherm Zoekresultaat templates zijn de beschrijvingsgroepen
zichtbaar waar de templates voor gemaakt kunnen worden. Als er geen
template geconfigureerd is wordt de standaard weergaven in het
zoekresultaten scherm gebruikt, dat wil zeggen, zoals deze door de
resultaatvelden in de Content Management velden bepaald is.

2. Selecteer de beschrijvingsgroep waarvoor een template gemaakt gaat
worden.

3. Klik Nieuw bij de onderste tabel om een template aan te maken.
4. Vul een omschrijving in voor deze template.
5. Klik op de blauwe pijl om een XML-document te genereren met de CM-

velden naar keuze.
6. Selecteer de gewenste items aan de linkerkant van het scherm en klik
Toevoegen om deze aan de template toe te voegen. Daarna kunnen

eventueel de en gebruikt worden om deze velden in de gewenste
volgorde te zetten.

7. Klik nu op Genereer XML rechtsonder in het schermpje om de
template te genereren.

8. Klik op Opslaan om de zoekresultaat template op te slaan.

De zojuist aangemaakt zoekresultaat template is nu beschikbaar vanuit een zoekresultaten scherm van
de bijbehorende beschrijvingsgroep. Een gebruiker kan bij de gebruikersvoorkeuren bepalen of dit
template standaard getoond moet worden. Deze instelling geldt dan alleen voor die gebruiker. Per
beschrijvingssoort kunnen meerder zoekresultaat templates gemaakt worden.
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Inleiding
Voor een goed begrip van de werking van Atlantis is kennis van de onderliggende concepten en
uitgangspunten noodzakelijk. In dit hoofdstuk worden deze concepten en uitgangspunten nader
beschreven.

Annotaties

Op een beschrijving van een document zijn annotaties mogelijk. Dit zijn op- en aanmerkingen, extra
informatie, correcties, etc. Annnotaties zijn van een te definiëren soort (correctie, informatie o.i.d.),
waarbij per soort een icoon aan te geven is.

Bij de definitie van een beschrijvingssoort is te configureren welke annotatievelden er zijn. Dit zijn
aanduidingen van velden, veldgroepen, onderwerpen, etc., waarop annotaties mogelijk zijn.

Bijvoorbeeld: als een beschrijvingssoort een bruidegom beschrijft via voornamen, tussenvoegsels,
achternaam, geboortedatum, geboorteplaats en patroniem, dan zou een annotatieveld "Bruidegom"
gedefinieerd kunnen worden, waarop annotaties bij ieder van deze velden genoteerd kunnen worden.

Annoteren is doorgaans een publieksfunctie, alhoewel deze via de beheeromgeving ook voor
medewerkers beschikbaar is. Bij annotaties worden de gebruiker, datum en tijd geregistreerd.

Autocomplete

Terwijl er getypt wordt zullen er, vanaf het tweede karakter, suggesties worden gedaan gebaseerd op
bestaande thesaurus termen. Om een suggestie te gebruiken, selecteer deze met de pijltjestoetsen en
druk op Enter. Om een suggestie te weigeren, typ verder en/of gebruik Escape.

Beschrijvingsgroepen

De beschrijvingsgroepen maken het mogelijk om beschrijvingssoorten te groeperen. Deze groeperingen
worden gebruikt bij het zoeken. Er wordt namelijk door de soorten van een bepaalde groep gezocht. Zo
kan bijvoorbeeld een groepering voor 'Documenten' aangemaakt worden en een voor de groepering
'Personen'. Door de beschrijvingssoorten in deze groepen onder te verdelen, kunnen verschillende
zoekingangen gedefinieerd worden.

Beschrijvingssoorten

Een object van een brontype (pagina, foto, boek, krant, tekening) kan beschreven worden. De
beschrijving bestaat uit een verzameling eigenschappen op basis waarvan indexering, selectie,
groepering, etc. kan plaatsvinden.

Een verzameling van eigenschappen van één beschrijving vormt een beschrijvingsstructuur. Een
beschrijvingsstructuur wordt gedefinieerd via een beschrijvingssoort.

Per brontype kan aangegeven worden welke beschrijvingssoorten van toepassing zijn op objecten van
dat brontype. Zo kan een brontype meerdere beschrijvingssoorten hebben.

Bijvoorbeeld:
Voor een museaal object is een aantal beschrijvingsstructuren van toepassing: de Basis Registratie Kaart,
de Historische Voorwerpen Kaart en de Spectrumbeschrijving. Deze beschrijvingsstructuren zijn te
definiëren als afzonderlijke beschrijvingssoorten.
Bij het brontype "Museaal Object" worden al deze beschrijvingssoorten gekoppeld, waardoor van iedere
beschrijvingssoort een afzonderlijke beschrijving gemaakt kan worden bij een object.

Alle beschrijvingen worden geïndexeerd en zijn op de kenmerken van de beschrijving doorzoekbaar.
Een object wordt gevonden als er één of meer treffers zijn op de beschrijving. In de resultaatlijst van
gevonden beschrijvingen wordt dan per object een verkorte beschrijving gepresenteerd.
De defintie van een verkorte beschrijving bestaat uit een XSLT-structuur die bij het bewaren van de
beschrijving wordt uitgevoerd. De verkorte beschrijving is op deze manier zelf te definiëren.
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Brontypen

Een algemeen toepasbare applicatie voor het opbouwen, beheren en beschikbaar stellen van
multimediale collecties moet geschikt zijn voor verschillende soorten bronnen. Bronnen komen in
allerlei verschijningsvormen voor zoals: beeldbestanden, tekstdocumenten, rekenbladen, PDF-
bestanden, kranten en boeken.

De beschikbare bronnen worden via Brontypen gedefinieerd. Een brontype staat bijvoorbeeld voor een
foto, een pagina van een boek, krant of tijdschrift, kaart, tekening, etc. maar ook meervoudige typen
zoals boeken, kranten, collecties, dossiers, etc.

Kenmerken van brontypen zijn:

1. kan multimediale objecten bevatten
2. kan beschreven worden
3. kan objecten van andere brontypen gekoppeld hebben.

Bijvooorbeeld een pagina kan een scan van de afbeelding hebben met een beschrijving van de pagina in
de vorm van een paginanummer, transcriptie, etc. De pagina's die een boek vormen, zijn gekoppeld met
het desbetreffende boek.

Een brontype kan daarom alles zijn wat een multimediaal object, beschrijving en/of relaties heeft. Al
deze onderdelen zijn optioneel, waardoor een brontype kan bestaan zonder multimediaal object,
beschrijving of relaties.

Het concept brontype staat aan de basis van de flexibiliteit die ten aanzien van soorten van bronnen
geleverd wordt.

Tussen brontypen kunnen relaties worden gelegd. De toegestane relaties worden geconfigureerd. Niet
alle relaties zijn altijd mogelijk. Omdat relaties tussen brontypen een richting hebben, kan een hiërarchie
tussen deze brontypen gecreerd worden. Bijvoorbeeld de relaties tussen archieven, toegangen en
bestanddelen. Maar ook de brontypen negatiefstroken en negatieven kunnen in een hiërarchie geplaatst
worden.

Content Management Velden

Content Management Velden (cmvelden) vormen een mogelijkheid om afgeleide velden voor
beschrijvingen te definiëren. Met afgeleide velden wordt bedoeld dat het velden zijn die niet
rechtstreeks door gebruikers ingevoerd worden, het zijn berekende velden. Deze kunnen voor
verschillende doelen gebruikt worden. Doordat het om afgeleide velden gaat, hebben ze veel te maken
met de beschrijvingssoorten. Een cmveld vult de velden van de beschrijvingssoortaan met een nieuw
veld met de aangegeven naam. De waarde van dit veld wordt bepaald door de XSLT-velddefinitie. Om
een veldwaarde op te bouwen, worden in de velddefinitie XML-aanduidingen van velden uit de
beschrijvingssoort gebruikt, maar ook vaste teksten, HTML, etc. Bij een beschrijvingssoortkunnen
cmvelden gedefinieerd worden. Een cmveld kan de volgende kenmerken hebben:

● een naam

● een XSLT-velddefinitie; hiermee wordt de berekening van het cmveld gespecificeerd

● of het een datum, numeriek of tekstveld betreft

● of het een publieksveld betreft

● of het een globaal zoekveld of gewoon zoekveld betreft

● of het een sorteerveld betreft

● of het een rangeveld betreft

● of het een selectieveld betreft

● of het een full text te indexeren veld betreft

Op diverse plaatsen binnen het systeem worden cmvelden gebruikt om generieke afhandeling te
bewerkstelligen. Bijvoorbeeld:

● De keuze voor datum, numeriek of tekstveld geeft aan welke manieren van selectie en
presentatie mogelijk zijn.

● Als het een publieksveld betreft, geeft dit in combinatie met de kenmerken sorteerveld, (globaal)
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zoekveld, rangeveld en selectieveld mogelijkheden om binnen de publieksomgeving de
presentatie van het veld aan te passen.

● Sorteervelden zijn velden waarop gesorteerd kan worden in het resultaat van een zoekopdracht.

● Selectievelden zijn velden die gepresenteerd worden in selectielijsten, zodat er gezocht kan
worden met één of meer keuzes uit de lijst.

Zoekmodel

Het zoekmodel van Atlantis is gebasseerd op de configuratie van de cmvelden. Deze configuratie zorgt
voor de uiteindelijke werking van zoekvragen. Daarbij geldt dat er nooit direct in de door gebruikers
ingevoerde velden wordt gezocht. Er wordt altijd gezocht in de berekende cmvelden. Het resultaat van
een zoekopdracht zijn altijd beschrijvingen.

Er zijn twee manieren waarop er gezocht kan worden: een eenvoudige of een uitgebreide zoekvraag. Bij
de eenvoudige zoekvraag wordt er door alle globale zoekvelden gezocht. Bij een uitgebreide zoekvraag
kan een specifiek veld en een specifieke voorwaarde gekozen worden.

Doordat niet de ingevoerde velden, maar een exctractie daarvan doorzocht wordt, zijn er ook
beperkingen aan dit model. Neem als voorbeeld een foto, met meerdere afmetingen. Elke afmeting
bestaat uit een type, een eenheid en een waarde. Een beschrijving zou de waardes breedte 10
centimeter en hoogte 20 centimeter kunnen hebben. Nu kunnen er verschillende cmvelden worden
gedefinieerd. Bijvoorbeeld een veld waarin alle types worden gecombineerd (de waarde van dit veld is
dan 'breedte hoogte'). Of een veld waarin alle eenheden terecht komen (resultaat is 'centimeter
centimeter'). De operatoren voor niet-fulltekst velden (zie hieronder) zijn dan niet nuttig meer, want
gelijk aan of groter dan geeft niet de verwachte resultaten op een samengesteld veld.

Een zoekvraag naar alle foto's met breedte 10 centimeter is dus bijna mogelijk. De enige oplossing is om
een volgorde af te spreken binnen de samengestelde velden waardoor mensen met op de zin 'breedte
10 centimeter' kunnen zoeken. Een zoekvraag naar foto's van 10 bij 20 centimeter wordt echter nog
lastiger, doordat er dan nog meer afspraken gemaakt moeten worden (noemen we eerst de hoogte, of
eerst de breedte).

De rest van deze helppagina benoemt de verschillende zoekoperatoren en vertelt op welke velden ze van
toepassing zijn.

Eenvoudig zoeken

Eenvoudig zoeken werkt altijd alleen op de velden die gemarkeerd zijn als globale zoekvelden, ongeacht
of het fulltekst velden zijn. Onderstaand vindt u de beschikbare operatoren in eenvoudig zoeken,
inclusief een uitleg op welke velden deze operatoren werken.

term Zoekt beschrijvingen waar het woord "term" in
voorkomt als volledig woord

Zoekt binnen alle globale fulltekst
velden.

*term Zoekt beschrijvingen waar het woord "term" in
voorkomt als einde van een woord

Zoekt binnen alle globale fulltekst
velden.

term* Zoekt beschrijvingen waar het woord "term" in
voorkomt als begin van een woord

Zoekt binnen alle globale fulltekst
velden.

*term* Zoekt beschrijvingen waar het woord "term" in
voorkomt als (deel van) een woord

Zoekt binnen alle globale fulltekst
velden.

t*rm Zoekt beschrijvingen waar woorden in
voorkomen beginnend met een "t " en
eindigend op "rm"

Zoekt binnen alle globale fulltekst
velden.

t?rm Zoekt op beschrijvingen waar woorden in
voorkomen beginnend met een "t " vervolgens
een willekeurige letter en vervolgens eindigend
op "rm"

Zoekt binnen alle globale fulltekst
velden.

term1 term2 Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1"
of "term2 " in voorkomt

Zoekt binnen alle globale fulltekst
velden.

term1 +term2 Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1"
inmagvoorkomen en "term2" inmoet
voorkomen

Zoekt binnen alle globale fulltekst
velden.

- 41 -



Chapter 4

term1 -term2 Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1"
in voorkomt en "term2" niet inmag
voorkomen

Zoekt binnen alle globale fulltekst
velden.

"term1 term2" Zoekt beschrijvingen waar de woorden "term1
term2" precies in deze volgorde voorkomen

Zoekt binnen alle globale fulltekst
velden.

=term Zoekt beschrijvingen waarbij een globaal niet-
fulltekst veld gelijk is aan het woord "term".

Zoekt binnen alle globale niet-
fulltekst velden, waar de waarde
van dat veld exact gelijk aan term
is.

<>term Zoekt beschrijvingen niet bestaande uit het
woord "term"

Zoekt binnen alle globale niet-
fulltekst velden, waar de waarde
van dat veld ongelijk aan term is.

Onderstaande zoekvoorwaardes zijn gebasseerd op de sortering van veldwaardes. Groter dan betekend
dus dat de gevonden veldwaardes in de sortering na de opgegeven term komen.

>term Zoekt beschrijvingen die groter zijn dan "term" Zoekt binnen alle globale niet-
fulltekst velden, waar de waarde
van dat veld groter dan term is.

<term Zoekt beschrijvingen die kleiner zijn dan
"term".

Zoekt binnen alle globale niet-
fulltekst velden, waar de waarde
van dat veld kleiner dan term is.

>=term Zoekt beschrijvingen die groter of gelijk zijn
dan "term"

Zoekt binnen alle globale niet-
fulltekst velden, waarbij de waarde
van dat veld groter of gelijk dan
term is.

<=term Zoekt beschrijvingen die kleiner of gelijk zijn
dan "term"

Zoekt binnen alle globale niet-
fulltekst velden, waarbij de waarde
van dat veld kleiner of gelijk dan
term is.

Uitgebreid zoeken

Bij het uitgebreid zoeken is er de mogelijkheid om op afzonderlijke velden te zoeken en dus meer
controle te hebben over op welk veld er gezocht wordt.

voorwaardes toepassing

bevat, bevat niet, begint met, begint niet met, eindigt
op, eindigt niet op, klinkt als, klinkt niet als, lijkt op,
lijkt niet op

Deze voorwaarden zijn beschikbaar op alle
fulltekst velden.

is gelijk aan, ongelijk aan, groter dan, kleiner dan,
groter dan of gelijk aan, kleiner dan of gelijk aan

Deze voorwaarden zijn beschikbaar op alle niet-
fulltekst velden, zoals datum, tekst en
numerieke velden.

leeg, is niet leeg Deze voorwaarden zijn beschikbare voor alle
velden.

overlapt, tussen, niet tussen Deze voorwaarden zijn beschikbare voor alle
niet-fulltekst velden die gemarkeerd zijn als 'van
... tot'.

Dossiers

Een dossier is een map waarin verwijzingen naar bronnen opgeslagen worden. Zo kunnen verwijzingen
naar documenten en andere zaken bijvoorbeeld op onderwerp opgeslagen worden. Elk dossier wordt
gekenmerkt door een titel en een omschrijving.

Dossiers zijn persoonsgebonden. Een gebruiker kan dossiers aanleggen als de authorisatie dit toelaat.

Doorgaans is dossiervorming een publieksfunctie.

Downloadresoluties

De downloadresolutie van beeldbestanden via Intranet en/of Internet is configureerbaar.
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De kwaliteit van het beeldmateriaal in de database moet afgestemd zijn op het uiteindelijke gebruik van
het beeldmateriaal. Als het mogelijk moet zijn om dit materiaal te reproduceren, dan zal een hoge
kwaliteit beeldmateriaal opgenomen moeten worden. Is het materiaal alleen bedoeld om leesbaar via
Internet te presenteren, dan zal een lagere kwaliteit volstaan.

Als een beeldbestand wordt gedownload, krijgt de men een keuzelijst te zien met gedefinieerde
downloadresoluties. Deze keuzelijst is gedefinieerd per presentatieprofiel welke meerdere
downloadresoluties kan bevatten.

Dublin Core

Dublin Core is een standaard voor de structuur van metadata, ontwikkeld door het Dublin Core Metadata
Initiative (http://dublincore.org/). De standaard kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het uitwisselen
van informatie via OAI-PMH.

Er zijn twee Dublin Cores: de simple en de qualified Dublin Core.

Simple Dublin Core bevat 15 elementen waarvan de betekenis van te voren gedefinieerd is.

1. Titel

2. Maker
3. Onderwerp
4. Beschrijving
5. Uitgever
6. Medewerker
7. Datum
8. Type
9. Formaat
10. Identifier
11. Bron
12. Taal
13. Relatie
14. Coverage
15. Rechten

Qualified Dublin Core bevat hetzelfde als de Simple Dublin core, alleen kan deze in theorie oneindig
meer elementen bevatten. De betekenis van deze elementen is echter niet vastgesteld. Qualified Dublin
Core wordt daarom ook alleen aangeraden wanneer de betekenis van de elementen duidelijk is.

Formulieren

Een formulier is een invoer- en presentatiescherm voor een beschrijving. Een formulierdefinitie bepaalt
welke velden van een beschrijving beschikbaar zijn voor presentatie, invoer of mutatie.

Het is mogelijk om voor één beschrijving verschillende formulieren te hantereren.
Formulieren kunnen worden toegewezen aan gebruikersgroepen. Op deze manier is het mogelijk om
aan verschillende gebruikers verschillende delen van de beschrijvingsstructuur beschikbaar te stellen
voor presentatie, invoer en mutatie.

Iconen en thumbnails

In een multimediaal informatiesysteem speelt de visuele representatie van objecten een grote rol. Bij de
presentatie van lijsten met objecten geven de iconen of thumbnails van deze objecten een duidelijk
beeld van de objecttypen.

Wanneer een object gekoppelde multimediale bestanden heeft, wordt als icoon de thumbnail van het
eerste gekoppelde multimediale object getoond.
Het icoon waarmee een niet-beeldbestand wordt gerepresenteerd, wordt bepaald door het mediatype
van het bestand.

Als er geen gekoppelde multimediale bestanden zijn, dan wordt uitgegaan van het icoon dat
geconfigureerd is bij het brontype van het object.

Mediatypes

- 43 -

http://dublincore.org/


Chapter 4

Alle typen digitale bestanden kunnen worden gedefinieerd. Voor beeldbestanden wordt automatisch
een icoon gegenereerd. Voor niet-beeldbestanden wordt via de definitie van mediatypes een eigen
icoon gedefinieerd.

Als een niet-beeldbestand wordt gepresenteerd en er geen mediatype voor dit bestand is gedefinieerd,
dan wordt het icoon van het standaard mediatype gepresenteerd.

Modules

Atlantis slaat alle informatie in één database op. Daardoor kan het voorkomen dat in de database
informatie staat die van verschillende brontypen afkomstig is. Dit kan vervolgens weer via verschillende
beschrijvingssoorten beschreven zijn en aan verschillende segmenten gekoppeld. De beschikbare
beschrijvingssoorten komen uit verschillende modules die standaard beschikbaar zijn voor Atlantis:

● Akten en registers

● Archieven en toegangen

● Beeldbanken

● Bibliotheekcollecties

● Botanische collecties

● Gedrukte bronnen

● Krantenklappers en knipselarchieven

● Microfiches en -films

● Museale collecties

● Straatnamen

● Virtuele tentoonstellingen

Bij deze modules horen soms specifieke configuratiemogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de soorten en
toegangen van "Akten en registers".

Binnen Atlantis kunnen extra modules aangemaakt en benoemd worden. Bij elke module wordt
aangegeven welke standaardmodule(s) daar voor gebruikt moeten worden. Bij de beschrijvingssoorten
wordt vervolgens aangegeven binnen welke module deze horen.
De modules die zelf gedefinieerd zijn worden getoond in het Atlantis menu.

De moduleselectie beïnvloedt het resultaat van een zoekvraag.

OAI-PMH

OAI-PMH staat voor Open Archive Initiative - Protocol for Metadata Harvesting (
http://www.openarchives.org).

Het Open Archive Initiative is een organisatie die het uitwisselen van gegevens tussen verschillende
organisaties (interoperabiliteit) hoog in het vaandel heeft staan. Met dit doel voor ogen heeft de
organisatie het "Protocol for Metadata Harvesting" ontwikkeld. Met dit protocol kunnen digitale
archieven hun inhoud prijsgeven aan andere organisaties, waardoor deze in staat zijn de gegevens te
benaderen. Zie http://www.openarchives.org/OAI/2.0/openarchivesprotocol.htm voor de gids over
OAI-PMH en de onderdelen daarvan.

Binnen OAI-PMH wordt een aantal begrippen en concepten gebruikt die verdere uitleg nodig hebben:

Dublin Core: Dublin Core (DC) is een metadatastructuur die gebruikt wordt binnen OAI-PMH. Dit is
ook de structuur die standaard binnen Atlantis gebruikt wordt voor uitwisseling via OAI-PMH.

Harvester: Een harvester is een programma dat digitale archieven 'oogst' (benadert). De harvester kan
gegevens opvragen bij Atlantis en deze beschikbaar maken aan gebruikers van de harvester.
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Interoperabiliteit: De mogelijkheid van systemen om externe diensten uit te wisselen en/of met deze
diensten samen te werken. Voorbeeld: de mogelijkheid van softwareprogramma's om dezelfde
bestandsformaten en protocollen toe te passen.

Metadata:Metadata zijn data die de eigenschappen van bepaalde gegevens beschrijven. Het is dus
eigenlijk data over data. Binnen OAI-PMH kunnen verschillende metadatastructuren gebruikt worden om
de informatie over de aanwezige documenten uit te wisselen. Zie ook
http://dublincore.org/documents/usageguide/#whatismetadata.

Metadata prefix: Dit is een identificatie voor de gebruikte metadatastructuur binnen OAI-PMH. Zo
betekent de metadataprefix 'oai_dc' dat de metadata van een record volgens de Dublin Core standaard
weergegeven moet worden.

Repository: Een repository is een digitaal archief. Een repository wordt beschikbaar gesteld met
behulp van OAI-PMH. Binnen Atlantis wordt er één repository gebruikt.

Sets: De sets zoals gebruikt binnen OAI-PMH maken het mogelijk om de documenten te groeperen in
verschillende collecties. Een record kan bij geen, één of meerdere sets horen.

Rubriekenschema's

Binnen Atlantis is het mogelijk om documenten te ordenen in schema's. Een ordening voor een toegang
kan bijvoorbeeld worden geconfigureerd met behulp van een rubriekenschema.

Een schema kan ook gebruikt worden om systematisch te zoeken door de documenten binnen Atlantis.
Door de opties Zoekscherm en Toon gekoppelde documenten wordt het mogelijk te zoeken en te
navigeren via het navigeren scherm

Presentatieprofielen

De presentatie van beeldbestanden via Intranet en/of Internet is configureerbaar.

De kwaliteit van het beeldmateriaal in de database moet afgestemd zijn op het uiteindelijke gebruik van
het beeldmateriaal. Als het mogelijk moet zijn om dit materiaal te reproduceren, dan zal een hoge
kwaliteit beeldmateriaal opgenomen moeten worden. Is het materiaal alleen bedoeld om leesbaar via
Internet te presenteren, dan zal een lagere kwaliteit volstaan.

Om misbruik van het materiaal zoveel mogelijk tegen te gaan, is het met presentatieprofielen mogelijk
om de maximale kwaliteit voor beeldmateriaal in te stellen. Bij een brontype kan een presentatieprofiel
worden geselecteerd. Als dit niet gebeurt, dan wordt het standaard presentatieprofiel verondersteld. Dit
is het presentatieprofiel waarbij de "standaard" vlag is aangevinkt.

Segmenten

Een segment is een beheereenheid. Een informatiesysteem kan in verschillende segmenten worden
opgedeeld.

Op segmentniveau kunnen rechten worden toegekend. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld
verschillende mensen verantwoordelijk te maken voor verschillende collecties.

Nieuwe objecten kunnen via twee instellingen automatisch in een segment geplaatst worden. De eerste
instelling bevindt zich bij de brontypen. Objecten worden automatisch gekoppeld aan het segment dat
is opgegeven bij het brontype dat van toepassing is. De tweede instelling bevindt zich bij de gebruikers.
Als er bij een gebruiker een segment gekozen is, komen alle objecten die de betreffende gebruiker
aanmaakt in het geselecteerde segment terecht. De tweede instelling heeft voorrang op de eerste
instelling. Als er bij een gebruiker een segment is ingesteld, wordt er niet meer gekeken naar het
segment van het brontype en komen de objecten in het segment van de gebruiker.

Bij de toewijzing van rechten aan gebruikersgroepen kan aangegeven worden voor welke segmenten
deze rechten gelden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bij een gebruiker die beheerder is van het
segment voor Foto's, geen enkel recht toe te kennen voor het segment voor Kaarten.

Statussen

Een document binnen Atlantis kan een bepaalde status hebben. Binnen "Nadere Toegangen" kan dit
bijvoorbeeld een openbaarheidsbeperking zijn. Documenten met een beperking hebben dan de status
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"niet openbaar". Een status kan ook tot gevolg hebben dat een multimediaobject niet besteld of
aangevraagd kan worden.

Hoe een status wordt gebruikt, hangt af van de specifieke module. Binnen "Nadere Toegangen" wordt
de status bijvoorbeeld geselecteerd bij een typering.

Een status kan een termijn hebben. Als er een termijn is, verdwijnt de status automatisch als de termijn
verlopen is. Als er geen termijn is ingevoerd, is de status permanent.

Streaming

De technologie om audio en video rechtstreeks via computernetwerken (zoals het internet) te
distribueren.

Drie manieren zijn er waarop audio en video over het internet ontvangen kunnen worden. Namelijk:
download and play, progressive download en true streaming. Bij alle vormen van streamen wordt het
internet gebruikt als broadcast medium.

Download and play

Om download and play media te bekijken of luisteren, moet eerst het hele bestand op de computer
worden opgeslagen voordat het kan worden afgespeeld. Download and play kan daarom niet worden
gebruikt voor live uitzendingen, maar is echter wel een goede manier om audio of video van een hoge
kwaliteit te versturen over elke bandbreedte. Een goede kwaliteit film, kan bijvoorbeeld gedownload
worden met elke internet verbinding. Maar, omdat de film niet kan worden afgespeeld totdat het hele
bestand gedownload is, wordt de download-tijd een belangrijke factor. In het geval van een trage
verbinding kan het downloaden van een DVD film heel lang duren.

Download and play is een stuk populairder dan streaming. Bestandsuitwisselings-programma’s en
netwerken als Napster en Limewire zijn download and play mechanismen. Omdat meer en meer mensen
toegang hebben tot meer bandbreedte, wordt het steeds populairder om films en muziek uit te wisselen
via deze netwerken.

Progressive download

Bij progressive download is het mogelijk de media af te spelen terwijl er wordt gedownload. Het is
handig, maar mist sommige functionaliteiten zoals “multiple bitrate encoding” en is daarom minder
efficiënt dan true streaming. Het voordeel van het gebruiken van deze vorm in plaats van download and
play is dat hiermee niet hoeft te worden gewacht totdat het hele bestand gedownload is voordat het kan
worden afgespeeld. Helaas zijn er wel wat beperkingen. Als het bestand niet zo snel wordt gedownload
als dat hij wordt afgespeeld, zal het afspelen stoppen totdat er weer genoeg is gedownload. Dit kan
irritant zijn en is vaak een goede reden om voor true streaming te kiezen.

Een van de problemen van het leren van streamen, is het onderscheiden van de verschillende methodes,
omdat iedere softwareaanbieder hun eigen jargon aanmaakt. QuickTime bijvoorbeeld, noemt
progressive download “quick start”.

True streaming

Bij true streaming krijgt de gebruiker de mogelijkheid om de media te beluisteren of te bekijken terwijl
het live over het internet wordt ontvangen. True streaming is de enige manier van streamen die de
mogelijkheid biedt om live uit te zenden. Er worden veel verschillende termen gebruikt om true
streaming te beschrijven, zoals: webcasting, live casting, web tv of net.radio. De meest gebruikte term is
echter streaming media.

Het verschil tussen progressive download en true streaming is niet altijd duidelijk. Voor gebruikers met
een snelle internetverbinding kan het lijken dat progressive download en true streaming hetzelfde zijn.
In het belang van de auteur van de video is true streaming altijd de beste keus. True streaming wordt
direct bekeken en helemaal niks van de video wordt opgeslagen op de schijf.

Atlantis ondersteunt al de bovenstaande soorten van streaming, de meest veilige en effectieve manier
van streaming is echter wel true streaming. Elke soort van streaming heeft zijn eigen bijbehorende
configuraties.

Encoderen
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Als bestanden moeten worden gestreamed, moeten deze eerst worden geëncodeerd. Dat wil zeggen dat
ze naar het juiste bestandsformaat moeten worden omgezet.

Omdat we in Atlantis gebruik maken van Windows Media Services en een media player die is gebouwd
met Silverlight, kunnen er alleen bestanden worden afgespeeld met de .wmv extensie. Dat wil zeggen
dat er bij Atlantis een encoder moet worden ingebouwd. De code in Atlantis is al zo geconfigureerd dat
deze gebruik maakt van FFmpeg.

FFmpeg is een open source console application die vrijwel alle bestanden kan encoderen naar windows
media video. Zodat deze vervolgens kunnen worden afgespeeld met de Silverlight player.

Alle command line options worden op http://ffmpeg.org/ffmpeg-doc.html weergegeven.

Om een bestand te encoderen met ffmpeg, open de command prompt, cd naar de directory waar
ffmpeg.exe is opgeslagen. Begin de command line met: ffmpeg –i <inputfile+extensie> gevolgd door
<outputfile+extensie>. Daartussen worden alle eventuele extra parameters geplaatst, bijvoorbeeld –s
480x320 voor de resolutie. Als men een bestand naar .wmv wil encoderen moet de volgende parameter
worden toegevoegd, anders werkt het niet, namelijk: -acodec wmav1. Helaas werkt dit niet voor het
afspelen met silverlight.

Om een video Silverlight Compatible te maken moeten de volgende combinatie van parameters
minimaal worden toegevoegd:

-vcodec wmv1 + -acodec wmav1
-vcodec wmv2 + -acodec wmav1
-vcodec wmv1 + -acodec wmav2
-vcodec wmv2 + -acodec wmav2

Andere combinaties worden niet uitgesloten, de bovenstaande werken in ieder geval wel.

Aangezien FFmpeg zelf al helemaal kant en klaar is moet alleen de ffmpeg.exe file worden toegevoegd
bij het compileren. In atlantis.config moet de code juist worden geconfigureerd dat hij deze executable
kan vinden.

Streaming media in Atlantis

Het streamen van media in Altantis is een optie. Wanneer er van deze optie gebruik wordt gemaakt
moeten de volgende hoofdstukken goed worden doorgenomen:

Instellingen in Atlantis

Mediatypes - Invoer en Mutatie
Presentatieprofiel - Invoer en Mutatie
Volumes

Volumes

Volumes worden binnen Atlantis gebruikt voor externe opslag van multimedia. Volumes bieden de
mogelijkheid multimedia buiten de database op te slaan. Hierdoor kan de grootte van de database
aanzienlijk beperkt worden, waardoor bijvoorbeeld back-ups van de database gemakkelijker gemaakt
kunnen worden.

Een volume bestaat uit twee paden: één voor het lezen en één voor het schrijven. Atlantis ondersteunt
op dit moment de volgende volumes:

● een lokale map op de server

● een netwerkmap

● een ftp-adres

● een http-adres (alleen voor lezen)

Binnen Atlantis kan er gebruik gemaakt worden van een combinatie van externe en interne opslag van
multimedia. Waar een bestand terecht komt, wordt op de volgende manier bepaald:
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1. Er wordt eerst gecontroleerd of er een volume geconfigureerd is. Voor multimedia bij
documenten wordt er gekeken naar het volume dat gekozen kan worden bij de brontype-
koppeling waar "is multimedia" is aangevinkt. Bij annotaties wordt er gekeken naar de
applicatie-instelling.

2. Als er geen volume geconfigureerd is, wordt er gekeken naar een volume dat als standaard is
gemarkeerd.

Als er geen volume gevonden kan worden, wordt het bestand intern in de database opgeslagen.

Wanneer er in Atlantis gebruikt wordt gemaakt van Streaming moet er een volume worden ingesteld, die
verwijst naar een bestand op de server. Na deze instelling kunnen bestanden worden geëncodeerd.

Werkset

Een werkset is een statische verzameling waarin verwijzingen naar documenten worden opgeslagen.
Elke werkset wordt gekenmerkt door een naam.

Verschillende documenten die gezamenlijk moeilijk door 1 zoekvraag gevonden worden, kunnen
eenvoudig worden toegevoegd aan een werkset. Deze werkset blijft ongewijzigd als de gebruiker
nieuwe zoekvragen uitvoert of documenten toevoegt aan andere werksets.

Werksets zijn over het algemeen niet persoonsgebonden. Dat houdt in dat iedere gebruiker die rechten
heeft tot het bekijken van werksets, alle werksets kan bekijken en gebruiken. Een uitzondering hierop is
als de werkset niet gemarkeerd is alsOpenbaar. Wanneer een werkset niet openbaar is, dan is deze
alleen te openen door de gebruiker die de werkset heeft aangemaakt.

Doorgaans zijn werksets een functie van de beheeromgeving.

XSLT

XSLT is een W3C (http://www.w3.org) standaard. XSLT staat voor eXtensible Stylesheet Language
Transformation, een taal waarmee XML-documenten kunnen worden getransformeerd.

XSLT is een taal waarmee bewerkingen op XML-informatie uitgevoerd kunnen worden. Bijvoorbeeld
voor het samenstellen van verkorte beschrijvingen en Content Management Velden.

Een XSLT-definitie bestaat uit taalonderdelen voor het itereren over verzamelingen van XML-
documenten en voor het sorteren, verwerken en bewerken van veldinformatie. Doordat zowel intern als
in de database met XML-documenten gewerkt wordt, is XSLT uitermate geschikt voor rapportage en
veldbewerking.

Via http://www.w3.org/TR/xslt is de XSLT-specificatie te vinden.

Binnen Atlantis zijn er een aantal Atlantis-specifieke functies toegevoegd aan de standaard XSLT
functies. Hieronder is een lijst van deze functies te vinden, inclusief uitleg.

Om van deze functies gebruik te kunnen maken moet er wel een aanwijzing worden opgenomen in de
eerste regels van het .xsl-bestand:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:atlantis="urn:atlantis">
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Inleiding
De beheeromgeving van Atlantis is een webapplicatie die twee hoofdfuncties heeft. Enerzijds geeft de
applicatie toegang tot de configuratie- en beheerfuncties van Atlantis. Anderzijds kunnen documenten
met deze applicatie doorzocht, beschreven en beheerd worden.

Een aantal zaken is permanent in de schermen van de beheeromgeving aanwezig.

Het kruimelpad. Dit geeft aan welk scherm is opgeroepen. Het pad
geeft aan via welke schermen het huidige scherm is bereikt. Naar
eerdere schermen kan direct worden teruggekeerd door in het
kruimelpad op de desbetreffende schermnaam te klikken.

Het menu. In het menu worden de applicatiefuncties aangeboden.

Dit icoon (gesloten deur) geeft aan dat de huidige gebruiker niet is
aangemeld (dit wordt ook aangegeven door de tekst ernaast). Als de
muis over het icoon bewogen wordt, veschijnt een menu met een
optie tot aanmelden.

Dit icoon (geopende deur) verschijnt als er succesvol is aangemeld.
Naast het icoon is aangegeven dat er is aangemeld met daarachter de
gebruikersnaam van de aangemelde gebruiker. Als met de muis over
het icoon bewogen wordt, verschijnt een menu met opties om af te
melden of de registratiegegevens te beheren.

Door op dit icoon te klikken wordt een helpscherm met uitleg over de
werking en bediening van het huidige scherm getoond.

De beheeromgeving zal altijd openen met het aanmeldscherm.

Bedieningsschermen

Algemeen

Tabelfuncties

Bij de presentatie van tabellen in de beheeromgeving wordt standaard de volgende functionaliteit
geleverd.

Tonen vanaf Met deze functie kan de presentatie van documenten in tabelvorm starten vanaf een
ingevoerd woord of begin van een woord. Op welke kolom dit woord betrekking heeft, kan worden
gekozen via een uitklaplijst waarin alle sorteerbare kolommen worden weergeven. De knop Toepassen
zal de gewenste presentatie doorvoeren en tonen.

Sortering Een sortering wordt weergegeven door één van de symbolen of achter de kolom
waarop gesorteerd is. Het symbool geeft aan dat er oplopend is gesorteerd. Het symbool geeft aan
dat er aflopend is gesorteerd. Door op de naam van de kolom te klikken kan de sortering worden
omgedraaid.

Nieuwe regel toevoegen Aan een tabel kan een nieuwe regel worden toegevoegd door op het

symbool te klikken. Er verschijnt dan een scherm waarin de gegevens (velden) voor deze regel
kunnen worden ingevoerd.

Muteren Een regel kan worden gewijzigd door op het symbool van de betreffende regel te klikken.
Er verschijnt dan een scherm waarin de velden voor deze regel kunnen worden gemuteerd.

Verwijderen Een regel kan worden verwijderd door het symbool van de betreffende regel te
klikken. Er wordt vervolgens om bevestiging van de verwijdering gevraagd. Na bevestiging wordt de
regel verwijderd.

Huidige regel Een huidige regel wordt weergegeven door een afwijkende achtergrondkleur.

Paginanavigatie De regels in een tabel worden paginagewijs gepresenteerd. Als de regels niet meer
binnen één pagina passen, dan worden paginanummers weergegeven onder de tabel, met een
aanduiding van de huidige pagina. Door op een paginanummer te klikken wordt die pagina
gepresenteerd.
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Subtabellen Als er in een scherm meerdere tabellen worden gepresenteerd, dan betreft het meestal
subtabellen waarbij de vulling van een subtabel afhankelijk is van de geselecteerde regel van de
betreffende hoofdtabel.

Functies Invoer en Mutatieschermen

In schermen waarin nieuwe regels in tabellen kunnen worden aangemaakt of bestaande regels kunnen
worden gewijzigd, worden deze iconen gebruikt:

Roept het helpscherm op

Annuleert de invoer/mutatie

Bewaart de invoer/mutatie

Roept een selectielijst op

Verwijdert een geselecteerde waarde
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Aanmelden

Met dit scherm kan een gebruiker zich aanmelden via een gebruikersnaam en wachtwoord.

Gebruikersnaam Vul hier de gebruikersnaam in

Wachtwoord Vul hier het wachtwoord in

Met de knop Aanmelden wordt de ingevoerde gebruikersnaam/wachtwoord-combinatie gevalideerd.
Wanneer deze validatie mislukt, zal de volgende melding verschijnen:

Ongeldige gebruikersnaam/wachtwoord combinatie, probeer opnieuw.
Indien u nog niet bekend bent als gebruiker kunt u zich ook registeren via de link rechtsboven in dit
scherm.

Als bovenstaande melding verschijnt, kan de gebruikersnaam/wachtwoord combinatie opnieuw
ingevoerd worden. Wanneer het wachtwoord vergeten is kan via de linkWachtwoord vergeten het
wachtwoord naar het geregistreerde e-mail adres verzonden worden. Hiervoor dient het veld
gebruikersnaam wel gevuld te zijn.

Indien Onthouden op deze computer aangevinkt is, worden de gegevens op de huidige computer
bewaard in een zogeheten Cookie. Deze gegevens worden vervolgens 7 dagen bewaard, waardoor
gedurende die periode niet meer hoeft te worden ingelogd. Als de beheeromgeving binnen zeven dagen
in de browser geopend wordt, dan gaan de zeven dagen weer opnieuw in. Wanneer er niet binnen de
zeven dagen opnieuw naar de beheeromgeving wordt teruggekeerd, moet er wel opnieuw worden
aangemeld. Let op: Om misbruik te voorkomen, dient deze vink uit te staan bij gebruik van openbare
computers.

Als er nog geen gebruikersnaam en wachtwoord zijn geregistreerd, kan dat via de link registreren. Hier
kan een gebruiker zichzelf registreren bij het systeem. De gebruiker wordt vervolgens ingedeeld in een
standaard gebruikersgroep voor nieuwe gebruikers totdat de beheerder de gebruiker indeelt in een
andere groep.

Wanneer de melding Inloggen met deze gebruikersnaam is niet toegestaan wordt getoond, betekent dit
dat de gebruikersgroep waar de gebruiker in zit geen rechten geeft om in te loggen op de
beheerwebsite.
Registreren betekent niet automatisch dat de gebruiker ook inlogrechten heeft op de beheerwebsite. De
gebruikersgroep waar de geregistreerde gebruiker in wordt geplaatst is gelijk aan de gebruikersgroep
waar geregistreerde gebruikers van de publiekspagina in geplaatst worden. Dit betekent in de regel dat
de gebruiker geen inlogrechten heeft voor de beheerwebsite. De gebruiker zal door een beheerder aan
een gebruikersgroep gekoppeld moeten worden die ook inlogrechten heeft.

Als het aanmelden succesvol verlopen is, wordt de startpagina automatisch getoond. De

gebruikersnaam en de geopende deur ( zullen verschijnen. Ook zal het menu worden gepresenteerd
met daarbinnen alle functies waarvoor autorisatie is toegekend.

Naast de invoervelden voor gebruikersnaam en wachtwoord wordt bij het aanmeldscherm ook
gecontroleerd of de browser de juiste instellingen heeft. Er wordt gekeken naar JavaScript, AJAX en

Cookies. Indien aan één van deze vereisten niet voldaan is, verschijnt er een . Voor elke eis waaraan

wel voldaan is verschijnt een .

Registreren

Met dit scherm kan een gebruiker zich registreren.

Gebruikersnaam Vul hier de gebruikersnaam in

Wachtwoord Vul hier het wachtwoord in

Herhaal wachtwoord Herhaal hier het eerder ingevulde wachtwoord

Titel Vul hier de titel in van de gebruiker [optioneel]

Naam Vul hier de achternaam in [optioneel]

Voornaam Vul hier de voornaam in [optioneel]

Adres Vul hier de straatnaam en huisnummer in [optioneel]

Postcode Vul hier de postcode in [optioneel]

Woonplaats Vul hier de woonplaats in [optioneel]
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Telefoonnummer Vul hier het telefoonnummer in [optioneel]

E-mailadres Vul hier het e-mailadres in

Met de knop Registreren wordt de nieuwe gebruiker geregistreerd. De gebruiker krijgt dan de rechten
van de gebruikersgroep die alsNieuwe gebruikers aangevinkt staat.

De velden met * zijn verplicht om in te voeren. Als deze velden niet gevuld zijn kan de gebruiker niet
geregistreerd worden.

Als u de melding "De opgegeven wachtwoorden zijn niet gelijk" krijgt betekent dit dat de inhoud van de
velden 'Wachtwoord' en 'Herhaal wachtwoord' niet overeenkomen. Vul dan nogmaals beide velden met
het gewenste wachtwoord in. Houd er rekening mee dat het wachtwoord hoofdlettergevoelig is.

Het E-Mail adres dat u invoert in het gelijknamige veld wordt gebruikt om Wachtwoord vergeten E-mails
en rapportages naar op te sturen. Zorg dus dat dit een werkend E-mail adres is.
Als u de melding "Ongeldig emailadres" krijgt betekent dit dat de inhoud van veld E-mail adres niet
herkend wordt als een valide E-mail adres. Controleer of het een 'apenstaartje' (@) bevat en eindigt met
bijvoorbeeld .nl of .com

Als het registreren succesvol verlopen is, keert u terug naar de aanmelden pagina. Er zal dan een rode
tekst staan:U bent succesvol geregistreerd met gebruikersnaam "[gebruikersnaam]".

Let op: Registreren betekent niet automatisch dat de gebruiker ook inlogrechten heeft op de
beheerwebsite. De gebruikersgroep waar de geregistreerde gebruiker in wordt geplaatst is gelijk aan de
gebruikersgroep waar geregistreerde gebruikers van de publiekspagina in geplaatst worden. Dit
betekent in de regel dat de gebruiker geen inlogrechten heeft voor de beheerwebsite. De gebruiker zal
door een beheerder aan een gebruikersgroep gekoppeld moeten worden die ook inlogrechten heeft.

Gebruikersvoorkeuren

Er zijn een aantal instellingen binnen Atlantis die per gebruiker bepaald kunnen worden. Deze
mogelijkheden worden hieronder nader uitgelegd.

Rijen per
pagina

Deze waarde bepaalt de hoeveelheid resultaten dat per pagina getoond wordt. De
standaard waarde is 9. Er is geen limiet, hoewel geadviseerd wordt om deze waarde
enigszins te beperken om de snelheid van het laden van de resultaten hoog te houden,
vooral in omgevingen met een grote hoeveelheid documenten. In elke zoekresultaten
pagina kan deze waarde gewijzigd worden voor het moment, de waarde die hier wordt
ingegeven is de standaard instelling voor de huidige gebruiker.

Standaard
zoeken door

Hier kan aangegeven worden of de gebruiker standaard door deNiet Gemodereerde
beschrijvingen, de Gemodereerde beschrijvingen of door Alle
beschrijvingenzal zoeken. Deze voorkeur is per zoekvraag ook aan te geven, maar
hier wordt de standaard waarde voor de gebruiker ingesteld. Onaangepast staat deze
waarde op Alle beschrijvingen
.

Thesaurus taal De standaard taal die voor de weergave van de thesaurus wordt gebruikt kan worden

ingesteld met behulp van de knop. Deze optie is alleen beschikbaar als de
thesaurus ingesteld is.

Thesaurus legt
automatisch
verband met
concept
(indien er
precies een
mogelijkheid
is)

Stel in standaard Ja of Nee door middel van het vinkveld. Deze optie is alleen
beschikbaar als de thesaurus ingesteld is.

Standaard
zoeken in

Hier kan aangegeven worden of de gebruiker standaard Verbatim, Thesaurus of
Beide zal gebruiken bij gebruik van de thesaurus. Deze optie is alleen beschikbaar als
de thesaurus ingesteld is.

Standaard
zoekresultaten
templates

Met behulp van de knop kan een standaard zoekresultaten template voor de
huidige gebruiker worden toegevoegd of verwijderd. In het zoekresultaten scherm is
het ook mogelijk om een template te kiezen voor het moment, de templates die hier
toegewezen worden zijn de standaard templates die voor de huidige gebruiker
toegepast worden. De beschikbare templates worden geconfigureerd in de
Zoekresultaten templates pagina.
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Opslaan Gebruik de knop om de wijzigingen op te slaan.

Zoekresultaten templates selecteren

In de tabel worden de beschikbare zoekresultaten templates getoond. Door vinkjes aan of uit te zetten
kan een standaard zoekresultaten template voor de huidige gebruiker gekozen worden.

De instellingen voor de zoekresultaten templates worden gedaan in het scherm Zoekresultaten
templates wat afhankelijk van de rechten van de huidige gebruiker beschikbaar is in het
Beheerdersmenu.

Start

Dit scherm wordt getoond na het aanmelden in de beheeromgeving. Alleen de functies waarvoor
autorisatie is toegekend, zijn beschikbaar via het menu.

Hier kan ook geselecteerd worden door welke modules gezocht moet worden.
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Inleiding

Het menu-onderdeel "Medewerker" bevat de menu-opties voor het gebruik van de documentcollecties.
Dit betreft onder andere het aanmaken van nieuwe beschrijvingen, het zoeken van bestaande
beschrijvingen en rapportage.

Afhankelijke van de beschikbare modules en toegekende rechten zijn in dit menu een aantal opties
aanwezig. Een aantal opties hebben een submenu. Deze opties zijn te herkennen aan het naar rechts
wijzende zwarte driehoekje. Als u met de muis over een degelijke keuze heen gaat, dan klapt het sub-
menu uit.

Een optie is aanklikbaar als het muisicoon veranderd in een handje . Meestal zal dit op de opties zijn
die geen submenu hebben.
Door op de optie te klikken wordt de betreffende pagina geopend.

Annotaties
Op dit blad worden de annotaties getoond die toegevoegd zijn via de
publieksomgeving. De annotaties zijn hier temuteren en temodereren.

Toevoegen
Binnen dit menu staan alle beschrijvingssoorten en kan vervolgens per soort een
nieuw document worden toegevoegd. Nadat een beschrijvingssoort gekozen is,
wordt een nieuw detailscherm geopend met het standaard formulier.

Rapportage

Met de rapportage functie is het mogelijk om verschillende rapporten te maken
over de documenten binnen Atlantis. Het is mogelijk om te kiezen uit vooraf
gedefinieerde rapporten, eigen rapporten geschreven in XSLT of samenstelbare
csv rapporten.

Selecties
Binnen Atlantis kan een globale selectie en een globale multimedia selectie
opgebouwd worden over meerdere zoekresultaten. De samengestelde selectie
vindt u hier terug.

Statistieken
Op dit scherm worden statistieken getoond over bezoeken, zoekvragen,
detailpagina bezoek, bezoek van alle pagina's, aantal registraties, aantal
bestellingen, aantal aanvragen en de populairste zoekvragen.

Import
Via deze schermen kan er data geïmporteerd worden en kan er een
importmapping gemaakt worden.

Werksets
Via dit scherm kunnen eerder aangemaakte werksets geopend en gewijzigd
worden.

Zoeken
Hier kan gezocht worden naar documenten. Deze documenten kunnen vanaf het
zoekresultaat geopend en gemuteerd worden.

Zoekvragen
hier kunnen eerder opgeslagen zoekvragen benaderd worden. Deze kunnen
worden geopend, bewerkt of opnieuw worden uitgevoerd.

Navigeren
Onder de menukeuzes van Navigeren kan er genavigeerd worden door een boom
van beschrijvingen of door een alfabetische lijst van beschrijvingen.

Aanvragenregistratie Hier worden de aanvragen getoond en beheerd.

Bezoekenregistratie Hier worden de bezoeken getoond en beheerd.

Annotaties

Op dit blad worden de annotaties getoond die toegevoegd zijn via de publieksomgeving. Door op een
annotatieregel te klikken in de bovenste tabel 'Annotaties' wordt de detailinformatie van de betreffende
annotatie getoond in de onderste tabel 'Details'.

In de Annotaties tabel zijn de volgende kolommen beschikbaar, door op de kolomkoppen te klikken kan
de sortering aangepast worden:

Annotatiesoort
Hier staat de gekozen annotatiesoort. Deze kunnen gedefinieerd worden in het
beheerder->documentconfiguratie->annotatiesoorten menu

Annotatieveld
Hier staat het gekozen annotatieveld. Deze kunnen gedefinieerd worden in het
beheerder->documentconfiguratie->annotatieveld per beschrijvingsoort menu

Titel Hier staat de ingevoerde titel

Omschrijving Hier staat de ingevoerde omschrijving

Datum en tijd Hier staat op welke datum en tijd de annotatie is aangemaakt

Dit icoon opent de bijbehoorde beschrijving
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Dit icoon verwijderd de annotatie

/

Dit icoon geeft aan of de annotatie wel of niet gemodereerd is. Als alleen gemodereerde
annotaties getoond mogen worden, dan is dit in te stellen in het beheerder->Systeem
instellingen menu door Alleen gemodereerde annotaties publiceren aan te
vinken

In de Details tabel kan de aangeklikte annotatie aangepast worden.

Volgnummer Dit is een automatisch gegenereerd nummer. Deze is niet aanpasbaar

Annotatiesoort Hier kan de annotatiesoort aangepast worden

Annotatieveld Hier kan het annotatieveld aangepast worden

Titel Hier kan de titel aangepast worden

Omschrijving Hier kan de omschrijving aangepast worden

Gemodereerd
Door dit vak aan of uit te vinken kan de beschrijving gemoderereerd danwel
gedemodereerd worden

Nieuwe
afbeelding

Hiermee kan een andere afbeelding gekoppeld worden aan de annotatie. Een annotatie
kan maar 1 afbeelding bevatten, als er reeds een afbeelding is toegevoegd aan de
annotatie dan wordt deze vervangen door de nieuwe

Als er reeds een afbeelding bij de annotatie staat, dan kan met het prullenbak icoon de
afbeelding verwijderd worden

Met het diskette icoon kunnen de wijzigingen in de annotatie opgeslagen worden

Rapportage

Met de rapportage functie is het mogelijk om verschillende rapporten te maken over de documenten
binnen Atlantis. Het is mogelijk om te kiezen uit vooraf gedefinieerde rapporten, eigen rapporten
geschreven in XSLT of samenstelbare csv rapporten.

Een rapport wordt gemaakt over één of meerdere documenten. Als het rapportagescherm geopend
wordt vanuitMedewerker->rapportage dan wordt het rapport altijd gemaakt over alle documenten
in de database (let op, als dit veel documenten zijn kan dit erg veel tijd in beslag nemen). Wanneer het
rapportagescherm geopend wordt vanuit het zoekresultaat of vanuit de huidige selectie, dan zijn er de
volgende mogelijkheden.

● Geselecteerde documenten. Dit zijn de documenten die aangevinkt zijn

● Het zoekresultaat/ De globale selectie. Afhankelijk waarvandaan het rapportagescherm geopend
wordt, kan gekozen worden uit het hele zoekresultaat of de hele selectie.

● De gehele database. Dit zijn alle documenten die in de database zijn opgeslagen.

Als het rapportagescherm wordt geopend vanuit een detailscherm, kan alleen een rapport gemaakt
worden over het huidige document.

Nadat gekozen is over welke documenten het rapport gemaakt moet worden, kan er gekozen worden
voor een rapport.

Er zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar voor het kiezen van een rapport.

Standaard rapport

Dit is een vooraf gedefinieerd rapport dat op de server is klaargezet. Om een rapport te kiezen klikt u op

. Er wordt dan een selectiescherm getoond waarin een keuze gemaakt kan worden uit de beschikbare
rapporten. Welke rapporten beschikbaar zijn wordt bepaald door de configuratie die in te stellen is in
het rapportage beheer scherm, welke beschikbaar is onder Beheerder->Document configuratie-
>rapportage.

Upload

Er kan ook een zelf gemaakt rapport gebruikt worden. Hiervoor zijn 3 velden beschikbaar: Content,
Header en Footer. Het eigenlijke rapport kan gekozen worden in het Content veld. Dit rapport moet
geschreven zijn in XSLT en moet als extensie ook .xslt hebben. Het is mogelijk een rapport te gebruiken
zonder header en footer.

CSV
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Met deze optie kan er ad hoc een CSV rapport aangemaakt worden. Afhankelijk van de gekozen selectie
worden hier de beschrijvingssoorten getoond waarover het rapport gemaakt kan worden. Na de selectie

van de beschrijvingssoort(en) kan er met behulp van het icoon een selectie van velden worden
gemaakt. Een popup opent zich met de velden waaruit een selectie gedaan kan worden door middel van

aanvinken van de velden en naar de rechter kolom te verplaatsen door op het icoon te drukken.

Er zijn twee verschillende soorten velden:

● Enkelvoudige velden: deze zijn in de keuzelijst direct aanvinkbaar. Dit zijn over het algemeen
tekstvelden die direct in het formulier ingevoerd worden.

● Herhaalbare velden: deze zijn te herkennen aan het plusje in de lijst. Dit zijn de invoervelden die
gevuld worden vanuit een stamlijst, of welke herhaalbaar voorkomen.

Wanneer er beschrijvingsoorten met verschillende brontypen geselecteerd zijn zal er een overzicht
getoond worden van overeenkomstige Content Management velden waaruit een rapport samengesteld
kan worden.

De velden zijn in volgorde aanpasbaar door aan de rechterkant van het scherm een regel te selecteren en

deze vervolgens met de knoppen omhoog of omlaag te verplaatsen. De volgorde waarin de
velden staan bepaald de volgorde van de kolommen van het uiteindelijke .csv rapport.

Nadat de selectie van velden is gemaakt en geaccepteerd kan door klikken op verder gegaan
worden.

Er is nu de mogelijkheid om het rapport op te slaan voor toekomstig gebruik. Vul hiervoor een naam in
bij Rapportage template opslaan en zet een vinkje in de checkbox voor dit invoerveld. Dit rapport
zal dan beschikbaar worden in de lijst zoals weergegeven bij de optie standaard rapport.

Door een vinkje te zetten bijGebruik kolommen uit resultaat wordt er geen ingestelde definitie
gebruikt, maar wordt het csv rapport samengesteld met de kolommen die in het zoekresultaat worden
getoond.

Open Document Formaat

Dit is een vooraf gedefinieerd Open Document Formaat rapport dat op de server is klaargezet. Om een

rapport te kiezen klikt u op . Er wordt dan een selectiescherm getoond waarin een keuze gemaakt kan
worden uit de beschikbare rapporten.

Etiketten

Dit is een vooraf gedefinieerd rapport dat op de server is klaargezet. Om een rapport te kiezen klikt u op

. Er wordt dan een selectiescherm getoond waarin een keuze gemaakt kan worden uit de beschikbare
rapporten. Er worden alleen rapporten getoond die in het rapportage beheer scherm staan gemarkeerd
als label.

Query

Dit rapport is alleen beschikbaar in hetMedewerker->rapportagemenu. Om een rapport te kiezen

klikt u op . Er wordt dan een selectiescherm getoond waarin een keuze gemaakt kan worden uit de
beschikbare rapporten. Er worden alleen rapporten getoond die in het query rapportage beheer scherm
staan gedefinieerd. Het maken van een query rapport levert een CSV bestand op.

Maak het Rapport

Het maken van een rapport kan in sommige gevallen lang duren. Daarom worden drie opties
voorgesteld:

1.

Wacht tot het rapport klaar is. In dat geval kan niet verder worden gewerkt in dit venster tot
het rapport klaar is.

2.

Download het rapport later. Er wordt een nieuw scherm geopend. Dit venster moet af en
toe handmatig ververst worden totdat het rapport toont. Zodra het rapport klaar is, zal het in dat
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nieuwe scherm geopend worden. Ondertussen kan wel verder gewerkt worden in het scherm
waarvanuit het maken van het rapport gestart is.

3.

E-mail het rapport zodra het klaar is. Het systeem zal het rapport uitvoeren en verzenden
naar het e-mail adres van de ingelogde gebruiker zodra het klaar is. Wanneer het e-mail adres
niet bekend is, dan zal er gevraagd worden om het adres in te vullen.

Druk op de knop Maak het Rapport om het maken van het rapport te starten.

Het scherm kan, zodra u klaar bent, gesloten worden met het icoon.
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Globale selecties

In Atlantis is het mogelijk om tijdelijke Globale selecties te maken. Deze selecties blijven bewaard tijdens
de huidige sessie en zijn alleen beschikbaar voor de gebruiker die de selectie heeft gedaan. Een andere
gebruiker kan in een eigen sessie tegelijkertijd een eigen globale selectie doen.
Een selectie kan worden gedaan over beschrijvingen of over multimedia objecten.

De gedane selectie kan vervolgens gebruikt worden voor verschillende doeleinden, zoals rapporteren of
koppelen.

Een beschrijving moet aan de volgende voorwaarden voldoen om aan een globale selectie toegevoegd
te mogen worden:
1) Zit de betreffende beschrijvingssoort er al in, dan mag 'ik' er ook in.
2) Is de database-structuur van mij anders dan van beschrijvingen die al in de selectie zitten, dan mag ik
er niet in.
3) Heb ik (ten minste) 1 gezamelijke 'parent' waar ik hierarchisch onder val met de beschrijvingen die er
al in zitten, dan mag ik er in.

Document selectie

Binnen Atlantis kan een globale selectie opgebouwd worden over meerdere zoekresultaten. Deze
selectie blijft bewaard tijdens de huidige sessie. Met deze selectie kan een aantal dingen gedaan worden.

Een beschrijving moet aan de volgende voorwaarden voldoen om aan een globale selectie toegevoegd
te mogen worden:
1) Zit de betreffende beschrijvingssoort er al in, dan mag 'ik' er ook in.
2) Is de database-structuur van mij anders dan van beschrijvingen die al in de selectie zitten, dan mag ik
er niet in.
3) Heb ik (ten minste) 1 gezamelijke 'parent' waar ik hierarchisch onder val met de beschrijvingen die er
al in zitten, dan mag ik er in.

/ Met deze twee knoppen kunnen de aangevinkte beschrijvingen wel of niet gemodereerd worden.

Voeg de geselecteerde documenten toe aan een bestaande werkset of maak een nieuwe werkset
aan. Zie voor meer informatie de werksets helppagina.

Hiermee zijn de geselecteerde beschrijvingen te ontkoppelen van de globale selectie.

Maakt een rapport over de geselecteerde documenten. Dit kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld
een printvriendelijke weergave. Zie het onderdeel rapportage voor verdere uitleg.

De documenten in de globale selectie worden getoond als een resultaatscherm.

Multimedia selectie

Het is mogelijk om een globale selectie te maken alleen over de multimediabestanden. Dit kan gedaan
worden door het bestand te selecteren in het detailscherm van een beschrijving en deze aan de selectie

toe te voegen met de of de knop. Dit kunnen bestanden zijn uit meerdere documenten.

Maakt een rapport over de geselecteerde documenten. Dit kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld
een printvriendelijke weergave. Zie het onderdeel rapportage voor verdere uitleg.

Hiermee is de geselecteerde multimedia te ontkoppelen van de globale multimedia selectie.

Hiermee is de geselecteerde multimedia te downloaden. Voor de bestanden gedownload kunnen
worden moet er een download resolutie gekozen worden. Daarna verschijnt het knopjeDownload
. Als u hierop klikt wordt er een zip bestand aangeboden waarin de bestanden zitten.
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De selectie kan verstuurd worden met een e-mail bericht. De ontvanger hoeft geen toegang tot
Atlantis, deze kan bekeken worden zonder aan te melden.

Als eerste moet een presentatieprofiel gekozen worden. Deze bepaald met welke beperkingen de
afbeeldingen worden getoond.

Bij ontvanger wordt het E-mail adres ingevuld van de persoon waar de multimedia naar toe
gestuurd moet worden.

Bij onderwerp wordt het onderwerp van de te sturen E-mail ingevuld.

Bij bericht wordt de tekst van het bericht van de te sturen E-mail ingevuld.

Met het knopje wordt er een link in het bericht gezet welke wijst naar de betreffende
multimedia.

Met de knop ik wil mijn eigen e-mail client gebruiken wordt het E-mail formulier van uw
eigen mail client (zoals Outlook) geopend. Het 'naar' en 'onderwerp' veld zijn gevuld met standaard
waarden en moeten eerst aangepast worden voordat de E-mail verstuurt kan worden.

De ontvanger van de selectie krijgt een e-mail bericht met daarin een URL naar de selectie. De
bestanden zelf worden niet verstuurd vanwege de mogelijke limieten van de e-mailbox van de
ontvanger. Door de URL te openen, kan de ontvanger zelf bepalen of de afbeeldingen moeten
worden gedownload.

Zie ook de helppagina voor de ontvangers.

Multimedia selectie ontvangen

Er is een selectie van bestanden ontvangen per mail. Deze mail is verstuurd door een gebruiker van
Atlantis.

U kunt de afzonderlijke bestanden downloaden door op het icoon te klikken. In het geval van een
afbeelding kan het zijn dat de verzender een bepaald formaat heeft ingesteld. Deze instelling voorkomt
dat u de afbeelding in het originele formaat kunt downloaden.

Statistieken

Op dit scherm worden statistieken getoond over bezoeken, zoekvragen, detailpagina bezoek, bezoek
van alle pagina's, aantal registraties, aantal bestellingen, aantal aanvragen en de populairste
zoekvragen.

Er zijn een aantal filteropties beschikbaar om verschillende statistieken te kunnen genereren:

Publiek
Door deze aan te vinken worden de statistieken berekend over de bezoeken op de
publiekspagina.

Beheer
Door deze aan te vinken worden de statistieken berekend over de bezoeken op de
beheerpagina.

Van/Tot
Hier is de periode in te vullen waarover de statistieken moeten worden gegenereerd. Houd er
rekening mee dat een grotere periode meer tijd kost om te genereren.

Per Hier is te kiezen of de statistieken per dag, week, maand of jaar getoond moeten worden.

Type

Hier is het type statistieken te kiezen:

● Standaard: Met deze keuze worden statistieken getoond over bezoeken, aantal
zoekvragen, aantal bezoeken van detailpagina's en het aantal bezoeken van alle
pagina's. Een bezoek wordt gezien als een gebruiker die de website gebruikt. Zolang
de gebruiker actief is op de site en niet het browser venster sluit dan wordt dit als
hetzelfde bezoek gezien. Wanneer de gebruiker de browser afsluit, of deze geruime tijd
geen activiteit vertoond (door bijvoorbeeld zoekvragen uit te voeren of detailpagina's
te openen), wordt het bezoek beëindigd.

● Mijn archief: Hier staan hoeveel gebruikers zich hebben geregistreerd, hoeveel
bestaande gebruikers hebben ingelogd en hoeveel gebruikers door de beheerder zijn
gedeactiveert.

● Bestellingen: Dit genereert een overzicht van bestellingen. Er wordt ook aangegeven
of deze doordeweeks, in het weekend en of er overdag of 's avonds is besteld.

● Aanvragen: Dit genereert een overzicht van aanvragen. Er wordt ook aangegeven of
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deze aanvragen doordeweeks, in het weekend en of er overdag of 's avonds zijn
gedaan.

Met het knopje Genereer wordt het genereren van de statistieken gestart.

Statistieken per tijdsinterval

In dit blok met statistieken staan de statistieken per gekozen tijdsinterval, zoals per dag of week. Op de
x-as staat de periode, op de y as het aantal. De verschillende statistieken zijn in gekleurde balken
weergegeven, de legenda hiervan is aan de rechterkant te vinden.

Statistieken gemiddeld per tijdsinterval

In dit blok met statistieken staan de statistieken gemiddeld per gekozen tijdsinterval.

Statistieken totaal per periode

In dit blok met statistieken staat een totaalwaarde over de ingevulde periode.

Zoekterm top 10

In dit blok staat de zoekterm top 10; de vaakst voorkomende zoektermen.

Import

Import

Via dit scherm kan er data geïmporteerd worden van een comma separated file (CSV) of een XML file
met behulp van een extensible markup language file (XML). Deze XML file bevat de mapping op welke
lokatie in de database de data terecht moet komen.

Een voorbeeld van een CSV file ziet er als volgt uit:

"registrationnumber","sex","phase","description","dettype","detname","detcomment","detpreferred","catalognumber","path"
"IMP.DEV.013","male","juvenile","dog","example","example dog","import-example","x","12345","/multimedia/01.tif"
"IMP.DEV.002","female","adult","cat","example","example cat","import-example","x","12346","/multimedia/02.tif"
.......

Een XML mapping file gebaseerd op het bovenstaande CSV voorbeeld kan er als volgt uit zien:

<ImportTemplate>

<SourceFileSpecs NumberOfColumns="10" separator="," skipFirstRow="1" isUnicode="0"/>
<!-- hier wordt aangegeven welke instellingen de import meekrijgt, bv het aantal kolommen in de
csv , welk karakter als separatie teken wordt gebruikt in de csv en of de eerste regel moet worden
overgeslagen omdat dit labels zijn en geen data -->

<!-- Generieke Atlantis tabellen (Deze zijn altijd aanwezig) -->
<ADDTable addid="ADD_FRM_XMLBESCHRIJVINGEN"/>
<ADDTable addid="ADD_FRM_CONTAINERRELATIES"/>
<ADDTable addid="ADD_FRM_CONTAINERS"/>
<ADDTable addid="ADD_FRM_SEGMENTENPERCONTAINER"/>
<ADDTable addid="ADD_FRM_AUDITS"/>
<ADDTable addid="ADD_FRM_AUDITSPERBESCHRIJVING"/>

<!-- CSV specifieke tabellen (de data van de csv wordt onder deze tabellen verdeeld)-->
<ADDTable addid="ADD_NCRS_SPECIMEN"/>
<ADDTable addid="ADD_NCRS_DATAGROUP"/>
<ADDTable addid="ADD_NCRS_DETERMINATION"/>

<!-- De mapping van de CSV inhoud naar de specifieke velden (het kolomnummer is gebaseerd
op de volgorde van kolommen binnen de csv file)-->
<KolomMapping kolom="kolom1" addid="ADD_NCRS_SPECIMEN_REGISTRATIONNUMBER"/>
<KolomMapping kolom="kolom2" addid="ADD_NCRS_DATAGROUP_SEX"/>
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<KolomMapping kolom="kolom3" addid="ADD_NCRS_DATAGROUP_PHASE"/>
<KolomMapping kolom="kolom4" addid="ADD_NCRS_DATAGROUP_DESCRIPTION"/>
<KolomMapping kolom="kolom5" addid="ADD_NCRS_DETERMINATION_TYPE"/>
<KolomMapping kolom="kolom6" addid="ADD_NCRS_DETERMINATION_NAME"/>
<KolomMapping kolom="kolom7" addid="ADD_NCRS_DETERMINATION_
DETERMINATIONCOMMENT"/>
<KolomMapping kolom="kolom8" addid="ADD_NCRS_DETERMINATION_PREFERRED"/>
<KolomMapping kolom="kolom9" addid="ADD_NCRS_SPECIMEN_CATALOGNUMBER"/>

<ExtraKolom kolom="kolom11" expressie="'X:' + kolom10" /> <!-- locatie van het in te laden
multimedia bestand-->

<KolomMapping kolom="kolom11" plugin="Atlantis"
pluginclass="Atlantis.Importer.Plugins.MultimediaPlugin" beschrijvingssoort="Mammalia"
containersoort="Multimedia bestanden" extra="parenttable=NCRS_SPECIMEN" />
<!--hier wordt een extra kolom en plugin gebruikt om multimedia bestanden toe te voegen aan
de database. Deze multimedia bestanden wordt samen met de data opgeslagen in 1 beschrijving--
>

<HoofdTabel addid="ADD_NCRS_SPECIMEN" beschrijvingssoort="Mammalia"
containersoort="Specimen" /><!-- Wat is de hoofdtabel van de import. De andere 2 tabellen
aangegeven in CSV specifieke tabellen hebben allemala een relatie met deze tabel-->

<instelling entrypoint="ADD_NCRS_SPECIMEN_XMLBESCHRIJVINGID" entrypoint_kolom=""
entrypoint_value="" segment="Segment Zoology" sortering=""/> <!-- Wat is het beginpunt van
de import in de database dus vanuit welk punt word het record aangemaakt in de database -->

</ImportTemplate>

Sla zowel het CSV/XML als het mapping bestand op in een makkelijk te benaderen locatie.

Gebruik de Bladeren knop om de juiste bestanden te selecteren. Optioneel kan er gekozen worden om
een begin en eindrecord op te geven als niet alle data ingeladen hoeft te worden. Selecteer de Upload
knop om de import te starten. Een status balk verschijnt waarin het process te volgen is. Met de knop
Abort wordt de huidige import actie afgebroken voor de eerstevolgende record. Na zowel een voltooide
import als een afgebroken import zal er een link verschijnen naar een logfile waarin word aangegeven
welke records er zijn geïmporteerd als ook de fouten en waarschuwingen in de import. De records welke
niet goed zijn gegaan worden als samenvatting gegeven zodat deze naar een nieuwe csv file gezet
kunnen worden voor een eventuele nieuwe import.

Wanneer er data voor Thesaurus geïmporteerd wordt dan zal deze gevalideerd worden tegen de
bestaande Thesaurus regels voor bv identieke namen, verplichte gegevens en hiërarchie. Bij een foutief
bestand zullen er foutmeldingen verschijnen in de statusbalk en in de logfile.

Indien er data in de hiërarchische structuur van de thesaurus boom zal worden geimporteerd zijn er
enkele ID's nodig om te weten waar deze data dan onder geplaatst moet worden. In het mapping
bestand zal dan op een of meerder plaatsen een bestaand ID ingevuld moeten worden. Deze plaatsen
zijn herkenbaar aan de parameter naam xxxParentID. Om het ID te achterhalen: klik in de
thesaurusbrowser op het item waaronder de te importeren data moet komen. In het detailscherm wat
getoond wordt is het numerieke ID zichtbaar.

Importmapping

Dit scherm ondersteund bij het importeren van een csv of xml bestand. Dit scherm toont niet alle
mogelijkheden voor een import template maar helpt wel bij het maken van een basis template. Overige
zaken kunnen daarnaast handmatig toegevoegd worden.

De soort objecten

Eerst moet de soort objecten gekozen die geïmporteerd gaan worden. Indien de Thesaurus module
aanwezig is kan deze structuur ook gekozen worden.

Bestaande objecten

De import module heeft een viertal mogelijkheden om bestaande objecten af te handelen:

1. intact laten
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Bij deze optie zal de module niet kijken of een object al wel of niet bestaat. Als het type object een
uniciteit kenmerk bevat zal de betreffende regel niet correct worden geïmporteerd, zodat achteraf deze
objecten gecontroleerd kunnen worden.

2. Inhoud overschrijven

In dit geval zal een bestaand object dat nogmaals geïmporteerd worden overschreven worden. Let wel
op, het gaat hierbij om de inhoud. Als het object relaties bevat naar andere objecten of multimedia
zullen deze wel intact gelaten worden.

3. Samenvoegen (vooraf)

De import module kent twee opties om de inhoud van bestaande objecten samen te voegen met nieuw
te importeren gegevens. De 'vooraf' optie laadt eerst alle gegevens in en zal daarna het importeer
algoritme doorlopen. Dit betekent dat enkelvoudige gegevens overschreven wordt.

4. Samenvoegen (achteraf)

De 'achteraf' optie doorloopt eerst het importeer algoritme en voegt daarna de bestaande gegevens toe.
Dit betekent dat de enkelvoudige gegevens bewaard blijven.

Analyseren van voorbeeld data

Na het kiezen van de structuur kan een voorbeeld bestand geanalyseerd worden. Let op, kies een
klein voorbeeld bestand, wat wel zo volledig mogelijk is.

Maken van de mapping

Nadat de eerste drie stappen zijn doorlopen kan de daadwerkelijke mapping gemaakt worden. Hierbij
worden elementen uit het voorbeeld bestand gekoppeld aan kolommen uit de gegevensstructuur. Dit
gebeurd door middel van het plaatsen van nummers in de tekstvelden in de linker boom. De nummers
worden aan de rechter kant bij elk element weergegeven.

Kies het segment

Het segment bepaalt de autorisaties van de nieuwe objecten.

Maak de mapping

Met deze knop wordt de volledige importeer mapping gegenereerd. Deze kan vervolgens gebruikt
worden voor verdere imports of handmatig verfijnd worden. Eventueel kan de import ook direct
uitgevoerd worden.

Overige functies

1. extra kolommen

Soms gebeurd het dat er in een csv of xml bestand gegevens bewerkt moeten worden voordat het
geimporteerd kan worden. Denk hierbij aan samenvoegen van gegevens of het verwijderen van
prefixen.

Dit kan gedaan worden met een 'extrakolom':

<ExtraKolom kolom="[kolomnummer]" expressie="[expressie]" />  

De extrakolom kan gebruikt worden zoals elk element uit het csv of xml bestand, maar de waarde kan
via een expressie gemanipuleerd worden. De expressie maakt gebruik van Microsoft's Expression taal,
documentatie vindt u op de website van Microsoft.

2. standaard waardes

In de Atlantis gegevens structuur kunnen verplichte velden voorkomen die toch niet gevuld zijn in het
csv of xml bestand. Deze velden kunnen gevuld worden met een 'defaultwaarde':

<DefaultWaarde addid="[ADDID] " waarde="[waarde]"/>
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3. de isgemodereerd attribuut

Het isgemodereerd attribuut van een document kan niet op de standaard manier geimporteerd worden.
Om dit toch te zetten kan er bij elke hoofdkolom aangegeven worden waar de isgemodereerd waarde
vandaan moet komen. Deze kolom moet "0" of "1" bevatten. Standaard wordt de waarde "1" gebruikt.

<Hoofdtabel addid="[ADDID]" beschrijvingssoort="[beschrijvingssoort]" containersoort="[containersoort]" gemodereerd_value="[kolom uit csv of xml]"/>

Importsets

Elke import groepeert de ingelezen objecten (beschrijvingen of thesaurus concepten). Via deze sets is te
zien wanneer, wie en wat er geïmporteerd is.

Werkset

Een werkset is een statische verzameling waarin verwijzingen naar documenten worden opgeslagen.
Elke werkset wordt gekenmerkt door een naam.

Verschillende documenten die gezamenlijk moeilijk door 1 zoekvraag gevonden worden, kunnen
eenvoudig worden toegevoegd aan een werkset. Deze werkset blijft ongewijzigd als de gebruiker
nieuwe zoekvragen uitvoert of documenten toevoegt aan andere werksets.

Werksets zijn over het algemeen niet persoonsgebonden. Dat houdt in dat iedere gebruiker die rechten
heeft tot het bekijken van werksets, alle werksets kan bekijken en gebruiken. Een uitzondering hierop is
als de werkset niet gemarkeerd is alsOpenbaar. Wanneer een werkset niet openbaar is, dan is deze
alleen te openen door de gebruiker die de werkset heeft aangemaakt.

Doorgaans zijn werksets een functie van de beheeromgeving.

Werksets - Invoer en Mutatie

Via dit scherm kunnen eerder aangemaakte werksets geopend en gewijzigd worden.

Naam Naam van de werkset

Openbaar
Dit vinkje geeft aan of de werkset openbaar is. Werksets die niet openbaar zijn worden alleen
getoond aan de gebruiker die de werkset heeft aangemaakt.

Hiermee wordt de werkset verwijderd. De beschrijvingen uit de werkset blijven bestaan.

Met dit icoon kan de naam en openbaarheid van de werkset gemuteerd worden.

Met dit icoon wordt de werkset geopend in een resultaatweergave.

Werksets - Resultaatweergave

In dit scherm worden de documenten gekoppeld aan een bepaalde werkset getoond in een
resultaatweergave.

Een groot deel van de functies die beschikbaar zijn in een reguliere resultatenweergave zijn hier ook
beschikbaar. De resultaatweergave van een werkset heeft echter nog een extra functie:

Hiermee worden de aangevinkte beschrijvingen ontkoppeld van de werkset.
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Zoeken

Met dit scherm is het mogelijk om een zoekvraag te stellen via meerdere manieren.

Afhankelijk van de rechten die de ingelogde gebruiker heeft, is een keuzemogelijkheid aanwezig om te
zoeken door alleen de niet gemodereerde beschrijvingen, alleen de gemodereerde
beschrijvingen of alle beschrijvingen.
Standaard staat deze keuze op 'Alle beschrijvingen', maar een gebruiker kan zelf bij de

gebruikersvoorkeuren, bereikbaar via het icoon, deze standaard waarde aanpassen.

Er kan ook gekozen worden of er gezocht moet worden naar beschrijvingen zonder multimedia,
beschrijvingen met multimedia of alle beschrijvingen.

Tevens kan er gekozen worden welke transformatie uitgevoerd moet worden op het zoekresultaat.
Hierbij worden bijvoorbeeld bovenliggende gekoppelde relaties getoond ipv de eigenlijke gezochte
resultaten. Bijvoorbeeld zoeken op bestanddelen met een transformatie 'naar archieven' laat de
archieven zien waar deze bestanddelen onderdeel van zijn ipv de individuele bestanddelen zelf. Deze
optie is aanwezig voor alle zoekmogelijkheden, maar alleen als er een transformatie is geconfigureerd.

De beschrijvingen uit de, in het menu gekozen, beschrijvingsgroep worden doorzocht. Dit kan een
enkele beschrijvingssoort zijn, of meerdere. Wanneer het zoekscherm is geopend vanuit een koppel-
actie dan wordt de beschrijvingssoort doorzocht welke gekoppeld gaat worden. Bovenin het scherm
staat waarin gezocht wordt.

Er zijn een aantal verschillende zoekmethodes beschikbaar. Eenvoudig, Formulier en Uitgebreid
zijn altijd beschikbaar. De beschikbaarheid van overige methodes is afhankelijk van configuratie.

Eenvoudig

Eenvoudig zoeken, ook wel globaal zoeken genoemd, doorzoekt alle veldwaarden die zijn
geconfigureerd in het Content Management Veld welke is aangevinkt als globaal zoekveld.
Eenvoudig zoeken geeft de mogelijkheid om één of meer zoektermen in te voeren, al dan niet met
maskertekens (*, ?) en logische operatoren (+,-).

Een eenvoudige zoekvraag kan bestaan uit de volgende mogelijkheden:

term Zoekt beschrijvingen waar het woord "term" in voorkomt als volledig woord

*term Zoekt beschrijvingen waar het woord "term" in voorkomt als einde van een woord

term* Zoekt beschrijvingen waar het woord "term" in voorkomt als begin van een woord

*term* Zoekt beschrijvingen waar het woord "term" in voorkomt als (deel van) een woord

t*rm
Zoekt beschrijvingen waar woorden in voorkomen beginnend met een "t " en eindigend op
"rm"

t?rm
Zoekt op beschrijvingen waar woorden in voorkomen beginnend met een "t " vervolgens een
willekeurige letter en vervolgens eindigend op "rm"

term1
term2

Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" en "term2 " in voorkomt

term1 en
term2

Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" en "term2 " in voorkomt (in plaats van 'en'
kan ook 'and' of '+' gebruikt worden)

term1 of
term2

Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" of "term2 " in voorkomt. (in plaats van 'of'
kan ook 'or' gebruikt worden)

term1 -
term2

Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" in voorkomt en "term2" niet inmag
voorkomen

"term1
term2"

Zoekt beschrijvingen waar de woorden "term1 term2" precies in deze volgorde voorkomen

Een zoekvraag kan om een aantal redenen worden afgewezen.

● In de eerste plaats kan de zoekvraag te algemeen zijn. Dit kan gebeuren als u een maskerteken
gebruikt (*) en te weinig specifieke delen van uw term specificeert. Denk hierbij aan zoekvragen
als *e, a* of *e*.
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● Een tweede reden om de zoekvraag af te wijzen is als u alleen maar negatieve zoektermen
gebruikt: -term. Er moet minimaal één positieve zoekterm in uw zoekvraag zitten.

Formulier

Met formulier zoeken kan er op een of meerdere losse zoekvelden van een beschrijvingssoort gezocht
worden. Een zoekveld is hier een Content Management Veld dat als zoekveld is gemarkeerd. Als er in
meerdere velden een zoekterm wordt ingevoerd dan wordt er gezocht op de combinatie van de
voorkomende termen in de desbetreffende velden (er wordt dus gezocht met een logische EN). In de
velden zijn dezelfde masktertekens (*, ?) en logische operatoren (+,-) te gebruiken als bij eenvoudig
zoeken. Als er meerdere beschrijvingssoorten tegelijkertijd doorzocht worden, dan worden alleen de
gedeelde zoekvelden getoond.

Selectielijst Als er bij het veld een selectiequery is opgegeven, zal het icoon worden getoond. Dit
geeft een lijst van bestaande waarden uit de database voor het veld.

Met de knop Zoeken wordt de zoekvraag uitgevoerd. Met de knop Leegmaken worden de ingevoerde
zoekregels leeg gemaakt en kan een nieuwe zoekvraag worden ingevoerd.

Uitgebreid

Met uitgebreid zoeken kunnen verschillende zoekregels via EN, OF en XOF aan elkaar gekoppeld
worden, waarbij per zoekregel op een zoekveld van een beschrijvingssoort gezocht kan worden. Een
zoekveld is hier een Content Management Veld dat als zoekveld is gemarkeerd.

Per zoekregel kan gekozen worden voor de volgende onderdelen:

En/Of/Xof

Vanaf de 2e regel kan aangegeven worden of deze regel via een logische EN, een logische
OF of een logische XOF aan de vorige regels gekoppeld moet worden.
De logische XOF staat voor een exclusieve of: als er gezocht wordt op A xof B worden alle
resultaten getoond waar A OF B voor gelden, maar niet waar A EN B voor gelden.

Soort

Selectie uit de beschikbare beschrijvingssoorten. De mogelijke keuzes worden beïnvloed
door de geselecteerde beschrijvingsgroep. Als er meerdere beschrijvingssoorten
tegelijkertijd doorzocht worden in dezelfde regel, dan worden alleen de gedeelde
zoekvelden getoond.

Veld Selectie uit de geconfigureerde zoekvelden van de geselecteerde beschrijvingssoorten.

Voorwaarde

Operatoren waarmee gezocht wordt binnen het geselecteerde veld. Dit is een verzameling
van deze zoekmethoden:

● Bevat, bevat niet, begint met, begint niet met, eindigt op, eindigt niet op. Deze
operatoren beschikbaar als het een full text veld betreft.
Zoeken op bevat zoekt beschrijvingen waar de zoekterm als volledig woord
voorkomt.
Zoeken op begint zoekt beschrijvingen waar de zoekterm als begin van een
woord in voor komt.
Zoeken op eindigt zoekt beschrijvingen waar de zoekterm als eind van een woord
in voor komt.

● Is gelijk aan, ongelijk aan, groter dan, kleiner dan, groter dan of gelijk aan, kleiner
dan of gelijk aan. Deze operatoren beschikbaar als het een text, numeriek of datum
veld betreft.
Zoeken op gelijk aan zoekt beschrijvingen waar de zoekterm precies overeen
komt met de inhoud van het veld.
Zoeken op kleiner dan zoekt beschrijvingen waar de inhoud van het veld kleiner
is dan de zoekterm.
Zoeken op groter dan zoekt beschrijvingen waar de inhoud van het veld groter is
dan de zoekterm.

● Leeg, is niet leeg

● Door een vinkje te zetten bij Incl. spellingsvariant komen er ook resultaten die
betreft spelling lijken op de ingevoerde zoekterm.

Welke voorwaarden van toepassing zijn worden bepaald door de eigenschappen van het
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veld, zoals geconfigureerd op het mutatiescherm.

Waarde

De zoekterm waarop gezocht wordt.

Als er bij het veld een selectiequery is opgegeven, zal het icoon worden getoond. Dit
geeft een lijst van bestaande waarden uit de database voor het veld.

Met het icoon wordt desbetreffende regel verwijderd. Met het icoon wordt een nieuwe regel
toegevoegd.

Met de knop Zoeken wordt de zoekvraag uitgevoerd. Met de knop Leegmaken worden de ingevoerde
zoekregels verwijderd en kan een nieuwe zoekvraag worden ingevoerd.

Systematisch

Systematisch zoeken is alleen beschikbaar als er rubriekenschema's zijn voor de beschrijvingssoorten
binnen de doorzochte beschrijvingsgroep. Op het hoogste niveau worden de beschikbare schema's
getoond. Alleen die schema's worden getoond die gemarkeerd zijn als zoekboom en documenten

bevatten uit de geselecteerde beschrijvingsgroepen. Met behulp van de en de kan er door de
boom genavigeerd worden. Door op een knoop te klikken wordt de betreffende knoop geselecteerd. U
kunt meerdere knopen selecteren als u de CTRL-toets ingedrukt houdt tijdens het selecteren. Als een
knoop geselecteerd is zal hij oplichten, hierdoor is zichtbaar welke knopen geselecteerd zijn.

Met de knop Zoeken wordt de zoekvraag uitgevoerd. Alle documenten, binnen de gekozen
beschrijvingsgroep, die gekoppeld zijn aan de geselecteerde knopen worden opgevraagd.

Complex

Met complex zoeken kan er een sql select query op de database worden uitgevoerd. Deze zoekmethode
vergt kennis van SQL en de databasestructuur van Atlantis en is daarom zelden geconfigureerd. Deze
zoekoptie maakt het echter wel mogelijk om zeer complexe zoekvragen uit te voeren.

Zoekresultaten

Het uitvoeren van een zoekvraag resulteert in de presentatie van de zoekresultaten. In het zoekresultaat
zijn er verschillende functies beschikbaar. Een deel van deze functies heeft direct te maken met het
zoekresultaat en de presentatie daarvan. Een ander deel heeft te maken met de beschrijvingen in het
zoekresultaat of selecties van beschrijvingen.

Per beschrijving kan de volgende informatie en functionaliteit worden getoond:

Icoon

Dit icoon wordt gebruikt als visuele representatie van het document. Het icoon is
niet een verplicht resultaatveld, dus deze hoeft niet altijd aanwezig te zijn. Of er een
icoon wordt getoond wordt geconfigureerd bij de Content Management velden in
het beheerder menu. Wat er als icoon wordt weergegeven wordt als volgt bepaald:

1. Het icoon van het eerstemultimedia object dat gekoppeld is aan de
beschrijving.

2. Het icoon van het brontype van de beschrijving.
3. Het icoon van het mediatype dat als standaard is geconfigureerd.

Als er één of meer multimedia objecten zijn gekoppeld aan het document kunt u
door op het icoon te klikken rechtstreeks naar het detailscherm van het eerste
multimedia object gaan.

Resultaatvelden

Afhankelijk van wat er als resultaatveld geconfigureerd is bij de Content
Management velden worden er één of meer kolommen met informatie getoond.
Deze informatie kan komen uit 1 of meerdere velden uit de beschrijving of
gekoppelde beschrijvingen.
Als het resultaatveld ook als sorteerveld is geconfigureerd, dan zal de kolom kop
zwart onderstreept zijn. Door hierop te klikken wordt dan het zoekresultaat
oplopend gesorteerd. Door vervolgens nogmaals op de kop te drukken wordt het
zoekresultaat aflopend gesorteerd.

In sommige gevallen is er Context informatie geconfigureerd. Er is dan een
icoon zichtbaar in het resultaat. Door hierop te klikken wordt informatie getoond
van gekoppelde beschrijvingen. Deze informatie is vaak aanklikbaar, waarmee
direct naar de Detail pagina van de gekoppelde beschrijving kan worden gegaan.
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Soort De beschrijvingssoort van het document.

Hiermee wordt de Detail pagina van de beschrijving geopend.

of
Hiermee wordt aangegeven of de beschrijving één of meerdere multimedia
bestanden gekoppeld heeft.

of
Dit icoon geeft aan of de beschrijving wel (groen) of niet (grijs) gemodereerd is.
Alleen gemodereerde beschrijvingen worden getoond op de publiekspagina.

Koppelt alle beschrijvingen in de huidige globale selectie aan de beschrijving. Als
niet alle beschrijvingen uit de selectie gekoppeld mogen worden, wordt een
melding getoond.

Koppelt alle multimedia objecten van de beschrijvingen in de huidige globale
selectie aan de beschrijving. De multimedia objecten worden nietgekopieerd; de
koppeling met de originele beschrijving wordt verbroken.

Hiermee wordt de beschrijving verwijderd.

Weergavemethodes

De resultaten kunnen op een aantal verschillende manieren gepresenteerd worden:

De lijstweergave is de standaardweergave en toont de beschrijvingen in een lijst onder elkaar.

De gallerijweergave toont de iconen van de beschrijvingen in een raster. Door met de muis over
een icoon te bewegen wordt (een deel van) de resultaat tekst getoond zoals deze ook in de
lijstweergave beschikbaar is.

Als er gekozen is voor de galerijweergave verschijnen er twee nieuwe iconen: en . Hiermee
kan worden in- en uitgezoomd. Door in te zoomen worden er minder iconen per rij gepresenteerd
en zullen de iconen groter worden. Door uit te zoomen gebeurt het omgekeerde. Dit heeft ook tot
gevolg dat het aantal documenten per pagina aangepast wordt. U kunt minimaal één icoon en
maximaal tien iconen per rij presenteren.

De systematische weergave toont de beschrijvingen in een boom. Hiërarchisch gekoppelde

beschrijvingen, zoals bestanddelen onder een archief, kunnen bekeken worden door met het
icoon de boom verder uit te klappen. Door ook Toon alle relaties aan te vinken kunnen ook de
niet-hiërarchische relaties in de boom getoond worden.
Door met de rechter muisknop op een beschrijving te klikken roept u een context menu op. Vanuit
dit menu zijn een aantal functies beschikbaar. Deze functies worden uitgebreid beschreven op de
Systematisch navigeren help pagina.

De editgrid weergavemaakt het mogelijk om snel wijzigingen door te voeren op meerdere
documenten binnen een selectie. Meer hierover staat uitgelegd op de EditGrid help pagina. De
editgrid weergave is niet altijd beschikbaar.

De zoekvraag

Het is mogelijk om te bekijken welke zoekvraag de huidige resultaten heeft opgeleverd. Net onder de
menubalk wordt getoond hoeveel beschrijvingen er zijn gevonden en wat de zoekvraag precies was. Als
er met de muis over de zoekvraag gegaan wordt, worden de details getoond: wat was de precieze
zoekvraag , is er op (niet) gemodereerde of alle beschrijvingen gezocht, moesten de beschrijvingen wel
of geen multimedia gekoppeld hebben en welke segmenten en brontypen zijn doorzocht.

Aantal resultaten per pagina

Links in het scherm kan aangegeven worden hoeveel beschrijvingen per pagina er getoond moeten

worden. Standaard worden er negen documenten getoond. Na het wijzigen van het aantal dient de
knop gebruikt te worden om de presentatie aan te passen. Let op: Hoe hoger dit getal, hoe langer het
duurt voordat de resultaten geladen zijn.

Sorteren

Door links bovenin het scherm op Sorteer resultaten te klikken wordt het sorteer menu opengeklapt.
Onder de kop Kolomworden de Content Management Velden getoond die geconfigureerd zijn als
sorteerveld. Onder de kop Richting kan gekozen worden of de sortering oplopend of aflopend moet
zijn.
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Door gebruik te maken van de kunnen er extra sorteer condities worden meegegeven. Zo is het
bijvoorbeeld mogelijk om op datum-oplopend te sorteren en daarbinnen op identificatie-oplopend.

Door op de te klikken wordt de sortering toegepast.

Wanneer er een groot aantal beschrijvingen gevonden zijn dan is het niet mogelijk om te sorteren.

Springen naar zoekresultaat

Nadat er is gesorteerd kom de 'Springen naar zoekresultaat' optie beschikbaar. Hierin kan een zoekterm
ingevuld worden. Deze zoekterm moet voorkomen in het veld waarop gesorteerd werd. Door gebruik te
maken van de blauwe pijltjes kan er vervolgens naar de pagina met resultaten gesprongen worden waar
de beschrijving met de gezochte term op voorkomt. De betreffende beschrijving zal een donkerder tint
hebben in de resultaatlijst. In de zoekterm is het mogelijk om wildcards zoals * of ? te gebruiken.

Transformeren

Onder het sorteerveld staat, wanneer geconfigureerd, een drop-down menu waar de gebruiker kan
kiezen voor een transformatie. Met een transformatie kan het zoekresultaat van één of meerdere
beschrijvingssoorten veranderd worden naar een andere, gekoppelde, beschrijvingssoort. Zo kan op
deze manier bijvoorbeeld het zoekresultaat van bestanddelen getransformeerd worden naar een
zoekresultaat van de gekoppelde archieven.

Navigeren

Bovenaan de zoekresultaten staan, wanneer er meer zoekresultaten zijn dan aangegeven bij 'Aantal per
pagina', nummers waarmee naar de volgende pagina resultaten genavigeerd kan worden.
Ook kan er door de pagina's resultaten gebladerd worden. Door gebruik te maken van > en < kan er 1
pagina verder of terug gebladerd worden. Met >> en << kan er naar de volgende rij van 10 pagina's
gebladerd worden. Met >>>> en <<<< wordt er naar de laatste of eerste pagina gebladerd.
Wanneer bekend is naar welke pagina gegaan moet worden kan ook het paginanummer ingevuld
worden in het invoerschermpje naast Pagina. Door op het blauwe pijltje te drukken wordt vervolgens
de resultaatpagina geopend.

Algemene functies op de zoekvraag

Rechts boven de weergave van de beschrijvingen in het zoekresultaat zijn een aantal functies
beschikbaar die van toepassing zijn op alle geselecteerde beschrijvingen in de zoekvraag. Beschrijvingen

zijn te selecteren door een vinkje te zetten voor de beschrijving. Alle beschrijvingen in het resultaat
kunnen in één keer geselecteerd worden door het vinkje te zetten bij de kolomkoppen van het
zoekresultaat.

+
Getal

Dit geeft aan hoeveel beschrijvingen momenteel in de Globale Selectie zitten.

+
Getal

Dit geeft aan hoeveel beschrijvingen momenteel aangevinkt zijn.

Dit voegt alle multimedia bestanden uit de geselecteerde beschrijvingen toe aan de Globale
Multimedia Selectie.

Hiermee wordt het scherm geopend om de geselecteerde beschrijvingen samen te voegen tot één
beschrijving.

Dit vervangt de globale selectie met de aangevinkte beschrijvingen.

Dit voegt de geselecteerde beschrijvingen aan de globale selectie toe.

en
Dit modereert (groen) of demodereerd (grijs) de geselecteerde beschrijvingen. Alleen
gemodereerde beschrijvingen worden getoond op de publiekspagina.

Hiermee kunnen alle geselecteerde documenten verwijderd worden.

Hiermee kunnen de geselecteerde beschrijvingen worden toegevoegd aan een werkset.

Hiermee kunnen de geselecteerde beschrijvingen een auteursrecht gekoppeld krijgen. Als de
beschrijving het auteursrecht reeds bevat, dan wordt deze overgeslagen.

Hiermee kan er een rapport gemaakt worden van de geselecteerde beschrijvingen.
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Mits geconfigureerd wordt hiermee het standaard rapport van de geselecteerde beschrijvingen
direct uitgedraaid.

Hiermee kan binnen de zoekresultaten een nieuwe zoekvraag gesteld worden. Deze versmallende
zoekvraag kijkt of de gezochte term voorkomt binnen de gevonden resultaten. Er wordt
vervolgens een nieuw zoekresultaat getoond.

Hiermee kunnen er extra resultaten toegevoegd worden aan de reeds gevonden resultaten. Deze
verbredende zoekvraag voert een nieuwe zoekactie uit en voegt alle gevonden resultaten toe aan
de eerder gevonden resultaten.

Met deze knop wordt de gedane zoekvraag, inclusief eventuele versmallingen en verbredingen,
opgeslagen. Deze zoekvraag komt dan in de lijst met zoekvragen te staan en kan opnieuw, of
door een andere gebruiker, uitgevoerd worden.

Zoekvraag opslaan

In dit scherm kan de gedane zoekvraag opgeslagen worden. Er moet een omschrijving ingevoerd
worden waarmee de zoekvraag teruggevonden kan worden in het zoekvragen scherm onder
Medewerker->Zoekvragen. Tevens moet worden aangegeven of de zoekvraag openbaar is.
Openbare zoekvragen zijn beschikbaar en muteerbaar voor andere gebruikers. Niet openbare
zoekvragen zijn alleen beschikbaar voor de gebruiker die de zoekvraag heeft aangemaakt.

De zoekvraag die wordt opgeslagen bevat alleen de daadwerkelijke vraag, niet de instelling over
moderatiestatus, de actieve segmenten of de doorzochte brontypen.

Documenten samenvoegen

Met de functie document samenvoegen kunnen beschrijvingen van dezelfde beschrijvingssoort
samengevoegd worden tot 1 beschrijving. In de popup wordt een overzicht getoond van alle
enkelvoudige velden welke in de verschillende selecties zijn gevuld. Er kan 1 waarde geselecteerd
worden die word overgenomen in het nieuwe record.

Wanneer de keuze van de velden klaar is kan er op Start worden gedrukt. De samenvoeg actie gaat alle
beschrijvingen bij en kopieert de geselecteerde waarden naar een nieuwe beschrijving van hetzelfde
type. De herhaalbare velden en relaties van de oude records worden meegenomen naar het nieuwe
record. Wanneer de samenvoeg actie is voltooid wordt de nieuwe beschrijving geopend in de
detailweergave.

Bij het opslaan van dit document worden de samengevoegde beschrijvingen verwijderd en de nieuwe
beschrijving opgeslagen. Wanneer de nieuwe beschrijving niet wordt opgeslagen zal de samenvoeg
actie als niet uitgevoerd worden beschouwd en zullen de oude beschrijvingen weer zichtbaar zijn.

Multimedia uit de oude records is pas zichtbaar in het nieuwe record na opslaan.

Detailbeschrijvingen

Dit scherm presenteert een document met alle bijbehorende informatie. Het scherm is onderverdeeld in
verschillende tabbladen. Een tabblad wordt alleen getoond indien het van toepassing is.

'Beschrijvingssoort
naam'

De beschrijving van het document, gepresenteerd in de geconfigureerde
formulieren. Het tabblad krijgt de naam van de beschrijvingssoort.

'Relaties niet op
het
verzameltabblad'

Alle relaties die niet op het verzameltabblad gepresenteerd worden, krijgen een
apart tabblad.
Indien er een multimedia relatie gedefinieerd is voor het brontype, wordt ook een
tabblad voor de multimedia objecten gepresenteerd.

Relaties

Gekoppelde documenten worden per relatie gepresenteerd met de mogelijkheid om
te navigeren naar het betreffende document. Verder is het ook mogelijk om nieuwe
documenten te koppelen. Hier worden alleen de relaties getoond die op het
verzameltabblad gepresenteerd moeten worden.

Rubriekenschema De knopen van het rubriekenschema waar het huidige document aan gekoppeld is.

Annotaties

De annotaties die zijn ingevoerd kunnen hier beheerd, gemodereerd of verwijderd
worden.
Als de beschrijvingssoort geen annotatievelden heeft, wordt dit tabblad niet
getoond.
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Afhankelijk van de configuratie is het mogelijk dat er meerdere tabbladen te zien zijn. Dit heeft te maken
met het groeperen van relaties. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina's tabbladen en
koppelingen.

Boven de tabbladen kan ook een paginering getoond worden. De paginering maakt het mogelijk om
direct te navigeren naar andere documenten binnen het zoekresultaat of de huidige selectie. Als het
document geopend is vanuit een ander document of via een directe link, zal deze navigatie niet
getoond worden.

In de balk boven de tabbladen staat ook een link naar detail pagina publiek. Klikken op deze link zal
de publiekspagina openen van het document. Wanneer de beschrijving niet gemodereerd is, dan zal er
een lege pagina openen.

Beschrijving

Op dit blad, welke de naam heeft van de betreffende beschrijvingssoort, wordt de beschrijving van het
document gepresenteerd. Rechtsbovenin zal, indien van toepassing, een lijst met beschikbare
formulieren gepresenteerd worden.

Het formulier presenteert de gegevens van de beschrijving. Welke gegevens en invoervelden
beschikbaar zijn hangt af van het gekozen formulier.

Linksboven in het blad staan de volgende iconen (het kan zijn dat sommige iconen niet getoond
worden omdat de bijbehorende rechten niet zijn toegekend):

Maakt een nieuw document aan van de huidige soort.

Maakt een kopie van het huidige document. Hiermee wordt een nieuw document aangemaakt van
de huidige soort, met de gegevens van het huidige document. Dit betreft alleen de beschrijving en
de hierarchische -omhoog wijzende- relaties, niet de multimedia en annotaties.

Slaat de beschrijving op. Als het een nieuw of gekopieerd document betreft, zal het hele scherm
ververst worden.

Slaat de beschrijving op en maakt meteen een nieuw document aan van dezelfde
beschrijvingssoort. Hiërarchische, omhoog wijzende relaties worden bij het nieuwe document
meteen gekoppeld.

Naast het opslaan van het huidige document zullen de wijzigingen ook doorgevoerd worden op de
geselecteerde documenten uit het zoekresultaat (mits er een zoekresultaat is en er documenten
geselecteerd zijn). De wijzigingen die doorgevoerd worden op de geselecteerde documenten
betreffen wijzigingen in vrije (tekst)velden en selectielijsten (bijvoorbeeld trefwoorden).
Wijzigingen in vrije velden worden alleen doorgevoerd in de geselecteerde documenten indien de
originele waarden overeenkomen. Na het opslaan zal het scherm ververst worden. Aanpassingen
gedaan in andere tabbladen kunnen niet seriegewijs beschreven worden. Deze knop is alleen
aanwezig wanneer in het zoekresultaat meerdere documenten aangevinkt zijn.

De werkwijze voor seriegewijs beschrijven is dus als volgt:

● zoek de documenten op die seriegewijs beschreven moeten worden.

● selecteer de documenten die seriegewijs beschreven moeten worden.

● open een van de documenten.

● maak de wijzigingen.

● sla het document seriegewijs op.

Verwijdert het document. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het verwijderscherm.

Maakt een rapport over het huidige document. Dit kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld een
printvriendelijke weergave. Zie het onderdeel rapportage voor verdere uitleg.

Maakt een rapport over het huidige document. Het rapport dat gemaakt wordt is het standaard
rapport dat gedefineerd is voor deze beschrijvingssoort. Als er geen standaard rapport gedefinieert
is, dan wordt dit icoon niet getoond.

Dit opent de statistieken pagina welke gelden voor deze specifieke beschrijving. Zie voor meer
informatie de statistieken helppagina.

Voeg het document toe aan een bestaande werkset of maak een nieuwe werkset aan. Zie voor meer
informatie de werksets helppagina.

Met deze functionaliteit kan het document naar een ander brontype worden omgezet.

Wanneer een context veld is geconfigureerd in de Content Management Velden kan via deze optie
de bijbehorende context getoond worden.
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Alleen beschikbaar in een toegang. Dit knopje zet de bestanddelen onder een toegang klaar om te
indexeren. Dit kan handig zijn als dit niet automatisch is gebeurt. Let op: als dit veel
beschrijvingen zijn kan dit de snelheid van het systeem nadelig beinvloeden.

Hiermee kunnen default waarden opgeslagen worden. Dit betekent dat alle ingevulde velden en
relaties als 'standaard' waarde worden opgeslagen. Eerder opgeslagen default waarden worden
overschreven. Multimedia wordt niet als default opgeslagen.

Hiermee kunnen default waarden geladen worden. Dit betekent dat alle velden gevuld worden met
de eerder opgeslagen 'standaard' waarden. Reeds ingevulde velden worden overschreven met de
default waarden.

Multimedia

Dit blad presenteert alle gekoppelde multimedia objecten. Aan de linker zijde worden de iconen in een
lijst getoond, één voor elk object. De rechterzijde wordt gebruikt om het huidige object te presenteren.
Dit gebeurt op verschillende manieren:

● In een viewer als het een afbeelding betreft. Deze viewer geeft onder andere de mogelijkheid om
de afbeelding in of uit te zoomen, te roteren en geheel of gedeeltelijk te downloaden.
Wijzigingen aan de afbeelding, zoals een rotatie, worden niet opgeslagen.

● "Streaming" voor bijvoorbeeld audio en video materiaal. Dit toont een video of audio speler
waarin de multimedia bekeken en/of beluisterd kan worden.

● Als een download link voor overige bestandsformaten.

Als de huidige gebruiker de juiste rechten heeft worden er ook twee tekstvelden gepresenteerd met
daarin URL's. Dit maakt het mogelijk om de afbeeldingen bijvoorbeeld te gebruiken in een website. De
URL's wijzen naar het icoon of naar het origineel.
Door gebruik te maken van de blauwe pijltjes naast deze velden is het mogelijk om het
multimediabestand in originele kwaliteit en zonder eventueel watermerk te downloaden.

Met behulp van kunnen nieuwe objecten toegevoegd worden. Een bestand kan vanaf de lokale
computer ge-upload worden. Daarnaast zijn er voor multimedia nog 2 andere functies beschikbaar:

De multimedia uit de multimedia selectie wordt aan het huidige object gekoppeld, maar blijft ook
gekoppeld aan de oorspronkelijke objecten

De multimedia uit de multimedia selectie wordt aan het huidige object gekoppeld, en is niet langer
gekoppeld aan de oorspronkelijke objecten.
Pas op, dit betekent dus dat deze multimedia bij de andere documenten niet meer beschikbaar is.

Selecteert alle multimedia objecten in de lijst.

Voegt de geselecteerde multimedia bestanden toe aan de multimedia selectie.

Vervangt de multimedia selectie met de geselecteerde multimedia.

Per object zijn ook deze functies beschikbaar:

Verwijdert dit object, met behulp van het verwijderscherm.

Dit opent het invoer multimedia scherm. Hierin kunnen de gegevens van dit multimedia object
gemuteerd worden.

/
Dit icoon toont of de multimedia wel of niet gemodereerd is. Niet gemodereerde multimedia wordt
niet getoond op de publiekspagina, ook niet als de beschrijving zelf wel gemodereerd is.

/

/

Afhankelijk van de auteursrechtelijke bescherming van de multimedia laat deze optie zien of er wel,
beperkt of geen toestemming voor publicatie is gegeven. Als er geen toestemming voor publicatie
is gegeven, verschijnt er in plaats van de afbeelding een icoon op de publiekspagina, welke
aangeeft dat de afbeelding auteursrechtelijk beschermd is.
Groen geeft aan dat er toestemming is gegeven of geen auteursrecht op rust. Rood geeft aan dat er
geen toestemming voor publicatie is gegeven. Oranje betekent dat er geen toestemming is voor
publicatie op sites van derden, maar dat de afbeelding wel getoond mag worden op de eigen
publiekspagina.

Past de volgorde aan van de objecten. Dit gebeurt door dit object van plek te verwisselen met het
object hiervoor.
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Past de volgorde aan door dit object van plek te verwisselen met het object dat er na komt.

Door een bestand aan te vinken, kan het bestand aan de multimedia selectie toegevoegd worden of
kan de multimedia selectie vervangen worden.

Seriegewijs Multimedia beschrijven

Er is een mogelijkheid om seriegewijs een auteursrechthouder en/of moderatie in te stellen voor een
selectie van multimedia documenten. De stappen om dit te bewerkstelligen staan hieronder beschreven.

● Zorg ervoor dat er een zoekresultaat wordt getoondmet daarbij de te beschrijven
multimedia.

● Open een detailweergave van een beschrijving.

● Selecteer de te muterenmultimedia en voeg deze middels of vervang de huidige

globale multimedia selectie middels .
● Ga door de resultaten heen en selecteer alle te beschrijvenmultimedia. Zorg ervoor dat
voordat er naar een nieuw resultaat wordt gegaan deze is toegevoegd aan de globale
selectie. De selectie wordt niet onthouden.

● Muteer nu 1 van de te muterenmultimedia bestandenmiddels het icoon onder de
multimedia zelf.

● Selecteer de gewenste auteursrechthouder of verander de moderatie en kies daarna voor

het icoon om dit door te voeren naar alle multimedia bestanden binnen de globale
selectie.

● Er zal nu een statusbalk verschijnenmet de status van het seriegewijs beschrijven van de
multimedia. Wanneer deze klaar is kan er op de knop sluiten worden geklikt om de
statusbalk te sluiten.

● De multimedia is nu aangepast.

'Relaties niet op het verzameltabblad'

Op deze tabbladen worden de los geconfigureerde relaties getoond. De relaties worden getoond in een
resultaatweergave. Een aantal functies die beschikbaar zijn in de reguliere resultaatweergave zijn ook
hier beschikbaar. In de tabbladen zijn echter ook een aantal extra functies beschikbaar:

Hiermee kan een nieuw document worden aangemaakt. Deze bevat dan meteen een relatie met het
document waarvanuit deze is aangemaakt.

Dit opent een zoekscherm waarmee een bestaand document kan worden opgezocht om als relatie
te koppelen. Zodra in het resultaatscherm aangekomen wordt, kunnen de documenten gekoppeld

worden door deze te selecteren en te kiezen voor . Na het koppelen wordt de gebruiker terug
gestuurd naar het detailscherm waar de geselecteerde documenten worden gepresenteerd.

Hiermee worden de in de resultatenlijst geselecteerde documenten ontkoppeld. De documenten
blijven bestaan, maar hebben geen relatie meer met dit document.

Met deze functionaliteit kan het document naar een ander brontype worden omgezet.

Relaties

Op dit blad worden de relaties naar andere brontypen die niet op hun eigen tabblad staan getoond. Per

relatie worden de gekoppelde documenten getoond. Via het icoon kan er naar het document
worden genavigeerd.

Hiermee kan een nieuw document worden aangemaakt. Deze bevat dan meteen een relatie met het
document waarvanuit deze is aangemaakt.

Dit opent een zoekscherm waarmee een bestaand document kan worden opgezocht om als relatie
te koppelen. Zodra in het resultaatscherm aangekomen wordt, kunnen de documenten gekoppeld

worden door deze te selecteren en te kiezen voor . Na het koppelen wordt de gebruiker terug
gestuurd naar het detailscherm waar de geselecteerde documenten worden gepresenteerd.

Dit icoon wordt alleen getoond als er een document is aangevinkt. Hiermee worden de
geselecteerde documenten ontkoppeld. De documenten blijven bestaan, maar hebben geen relatie
meer met dit document.
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Dit toont de relaties als een zoekresultaat.

Rubriekenschema

Alle rubriekenschema's waar het huidige document in geplaatst kan worden, worden op soortgelijke

manier gepresenteerd als de overige relaties. Door te kiezen voor kan het document gekoppeld
worden aan rubrieken. Er verschijnt een popup venster met daarin een boom. Er kan door het schema
genavigeerd worden om de juiste knoop te selecteren.

Per knoop in het rubriekenschema wordt er een gepresenteerd. Hiermee kan de koppeling tussen
het huidige document en de betreffende knoop verwijderd worden. De rubriek blijft wel bestaan, maar
is niet meer gekoppeld.

Annotaties

Op dit blad worden de annotaties getoond die toegevoegd zijn via de publieksomgeving. Door op een
annotatie te klikken kan de detailinformatie van de betreffende annotatie getoond worden. Vervolgens
is het mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de ingevoerde gegevens, om de annotatie te

modereren of om de multimedia te bekijken. Door te kiezen voor worden de wijzigingen
opgeslagen.

Annotaties kunnen verwijderd worden met de , die per annotatie wordt getoond.

Multimedia - Invoer en Mutatie

Met dit scherm kan multimedia worden toegevoegd of gewijzigd. Als er een bestaand object wordt
gewijzigd, wordt het icoon van het object getoond.

Er zijn verschillende manieren van uploaden van multimedia. Deze methodes zijn beschikbaar via de
tabbladen in het scherm:

Enkelvoudig

Met de enkelvoudig optie wordt één multimediabestand toegevoegd.

In het blok Upload bestand kan het te uploaden multimediabastand gekozen worden.
Door op Browse... te klikken achter het 'Bestand' veld wordt een scherm geopend
waarin het te uploaden bestand opgezocht kan worden.
Normaliter genereert Atlantis zelf het bijbehorende icoon. Echter, wanneer het
automatisch genereren van een icoon niet mogelijk is, bij bijvoorbeeld een video of
audio bestand, of wanneer het gewenst is dat er een icoon wordt gebruikt dat afwijkt
van de afbeelding, dan is het mogelijk om in het 'Icoon' veld met Browse... een
afbeelding te kiezen welke als icoon zal worden gebruikt. De afbeelding die gebruikt
wordt voor het icoon zal automatisch naar de juiste afmetingen schalen. Deze
afmetingen zijn aanpasbaar op de presentatieprofielen pagina.

In het blok Externe link is het mogelijk om een externe afbeelding in te voeren. Dit is een
afbeelding die al reeds online staat en via het internet benaderd kan worden. In de
velden 'Icoon URL' en 'URL' worden de url's naar respectievelijk het icoon en de
afbeelding ingevuld.
Let op: De afbeeldingen zelf worden door Atlantis niet opgeslagen, alleen de verwijzing
naar de afbeeldingen. Als deze dus verwijderd worden op de locatie waar deze werkelijk
staan of de url veranderd, dan werken deze afbeeldingen in Atlantis ook niet meer.
Let op: Het bestand dat wordt gebruikt voor het icoon wordt niet naar de standaard
afmeting geschaald. Dit betekent dus dat als er een grote afbeelding is gekozen als
icoon, dat deze ook groot getoond wordt in Atlantis.

In het blok Referentie kan metadata specifiek gerelateerd aan deze afbeelding ingevoerd
worden. Er wordt hier geen afbeelding gekozen, dus dit moet in combinatie met het
Upload bestandof het Externe link blok gebruikt worden.

Zodra het invoeren van de juiste afbeelding voltooid is dan kan er opgeslagen worden

met de knop rechts bovenin het scherm.
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Meerdere

Op hetmeerdere tabblad kunnen, zoals de naam al aangeeft, meerdere
multimediabestanden in 1 keer geupload worden. Deze optie is alleen beschikbaar
wanneer de Silverlight plug-in is geïnstalleerd. De Silverlight plug-in kan hier
gedownload worden.

Met de knop bladeren wordt een scherm geopend waarmee de te uploaden bestanden
gekozen kunnen worden. Door ctrl + Linkermuisknop of shift + Linkermuisknop te
gebruiken kunnen er meerdere bestanden tegelijk geselecteerd worden. De
geselecteerde bestanden verschijnen vervolgens in een lijst. Eventueel kunnen er nog
meer bestanden in deze lijst gezet worden door gebruik te maken van deMeerdere
bestanden toevoegen knop.

Nadat alle bestanden gekozen zijn, moeten deze eerst ge-upload worden voordat ze
opgeslagen kunnen worden. Om dit te doen klikt u op de Uploaden knop. Er zullen
vervolgens voortgangsbalkjes gaan lopen; een balk per bestand en een 'totaal'
voortgangsbalk. Zodra de totaal voortgangsbalk op 100% staat kan er opgeslagen

worden met de knop rechts bovenin het scherm.

Map

Met deMap optie kan een map (ookwel 'folder') geselecteerd worden. Deze map moet
wel op een specifieke plek op de Atlantis server staan. Om de map met bestanden te
kunnen zien moet deze in de map staan die in configuratie geconfigureerd is als
tempPath. Dit betekent in de praktijk dat deze functie alleen in specifieke gevallen
beschikbaar is.

Beschrijving

Op dit tabblad is het mogelijk om extra metadata in te voeren bij een afbeelding. Deze
data wordt maar aan 1 afbeelding gekoppeld. Het is dus niet mogelijk om via tabblad
meerdere een aantal afbeeldingen in te voeren en vervolgens via tabblad
Beschrijving aan al deze afbeeldingen dezelfde metadata te koppelen.

Seriegewijs
Op dit tabblad is het mogelijk om seriegewijs afbeeldingen te importeren. Lees meer
over seriegewijs importeren lager op deze pagina.

Boven de tabbladen staan een aantal opties. Deze opties, met uitzondering van volgnummer, gelden
ook op alle afbeeldingen die via tabblad Meerdere in één keer geupload worden.

Auteursrechten

Door op de groene te drukken kunnen er auteursrechten aan een afbeelding
worden toegevoegd. Met deze auteursrechten is aan te geven of een afbeelding
getoond mag worden op internet, gedownload mag worden en/of besteld mag
worden. Voor meer informatie zie de auteursrechten pagina.

Volgnummer
Dit geeft het eerst volgende volgnummer aan van de te uploaden afbeelding(en). Als
er een volgnummer wordt ingevuld dat voor een reeds bestaand volgnummer zit,
dan worden de reeds bestaande nummers opgeschoven.

Statistieken Geeft statistieken van de afbeelding.

Brontype
Dit geeft het brontype van de afbeelding aan. Hoewel deze bij aanmaken te kiezen is,
raden we aan deze op de standaard waarde te laten staan.

Gemodereerd

Het vinkveldje geeft aan of de afbeelding wel of niet gemodereerd is. Wanneer de
beschrijving wel gemodereerd is (en dus aan het publiek getoond mag worden),
maar de afbeelding niet, dan wordt de beschrijving wel online getoond, maar zonder
de afbeelding. Andersom, als de beschrijving niet gemodereerd is maar de
afbeelding wel, dan is er op de publiekspagina niets te zien; de afbeelding is immers
alleen via de beschrijving te benaderen.

Voor een uitgebreide uitleg van het seriegewijs beschrijven van de multimedia kan er gekeken worden
op de detailbeschrijving pagina.

Seriegewijs importeren

Via seriegewijs importeren is het mogelijk om een grote hoeveelheid foto's in één keer te koppelen aan
nieuwe of bestaande documenten. Volg de volgende stappen om afbeeldingen seriegwijs te importeren.

Begin vanuit een nieuwe, nog niet opgeslagen, beschrijving van het type dat u seriegewijs wilt gaan
aanmaken, bijvoorbeeld een nieuw beelddocument.
In dit nieuwe document kunt u alvast een aantal velden vullen. Deze velden zullen dan met dezelfde
invulling worden aangemaakt bij de seriegewijs aangemaakte beschrijvingen. Het identificatie veld, en
andere velden die een unieke vulling moeten hebben (en dus niet gelijk mogen zijn bij meerdere
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beschrijvingen), moeten leeg worden gelaten.
Sla de beschrijving niet op.

Klik vervolgens op het multimedia toevoegen icoon.

Upload via de tabbladen 'Meerdere' of 'Map' de afbeeldingen.

Ga vervolgens naar het 'Seriegewijs' tabblad.
Er zijn 3 verschillende manieren om een seriegewijze import uit te voeren. Deze manieren hebben vooral
invloed op hoe, en met wat, de documentidentificatie gevuld wordt.

1) Mapping bestand

In een mapping bestand kan worden aangegeven wat het documentidentificatienummer moet zijn en
welke afbeeldingen daar bij horen. Hierdoor is het mogelijk om foto’s met verschillende bestandsnamen
in dezelfde beschrijving te importeren. Ook kunnen bestaande beschrijvingen zo aangevuld worden met
nieuwe foto’s (wanneer bijvoorbeeld de bestandsnamen niet overeenkomen met de
documentidentificatienummers van de beschrijvingen).

Een mapping bestand moet de extensie .csv hebben en is bijvoorbeeld met Microsoft Excel te maken.

Iedere regel in het mapping bestand is een nieuwe beschrijving en moet er als volgt uit zien (de
puntkomma mag ook een normale komma zijn):

Documentidentificatie;bestandsnaam.extensie

De documentidentificatie is de naam van de nieuw aan te maken, of uit te breiden, beschrijving. De
bestandsnaam is de naam van de afbeelding, gevolgd door de bestandsextensie. De bestandsnaam van
de foto moet gelijk zijn aan een van de geuploade afbeeldingen.
Bijvoorbeeld:

MUS00002;MUS00002B.jpg

Dit maakt in Atlantis de beschrijving met identificatie MUS00002 met daarin afbeelding MUS00002B.jpg

Het kan zijn dat een beschrijving meerdere foto’s moet bevatten. In dat geval moet de regel in het
mapping bestand uitgebreid worden met de overige bestandsnamen, gescheiden door een puntkomma
(of komma).
Bijvoorbeeld:

MUS00030;MUS00030B.jpg;MUS00030C.jpg;MUS00030D.jpg

Dit maakt in Atlantis de beschrijving met identificatie MUS00030 met daarin afbeeldingen
MUS00030B.jpg, MUS00030C.jpg en MUS00030D.jpg.

Het mapping bestand kan worden toegevoegd via de knop browse achter het veld voor Mapping
bestand onder de seriegewijs importeren kop.

Om vervolgens de import te starten moet er op de opslag knop onderin het scherm gedrukt worden.

2) Identificatie kolom

Identificatie kolom gebruikt de bestandsnaam van de afbeelding om het gekozen veld de vullen.
Gebruikelijk is dit het veld ‘Identificatie’. In het drop down menu kan het veld gekozen worden.

Wanneer voor ‘Identificatie’ is gekozen, dan zal het bestandsidentificatie veld in de beschrijving gevuld
worden met de bestandsnaam van de afbeelding. Als het voor komt dat de afbeeldingen dezelfde naam
hebben, of de beschrijving met dezelfde naam als de afbeelding al bestaat, dan worden deze in
hetzelfde of reeds bestaande record geplaatst.

Er kan ook een ander veld gekozen worden om te vullen met de bestandsnaam. Omdat het
identificatienummer een verplicht veld is, wordt deze dan gevuld met een automatisch gegenereerd
nummer. Afbeeldingen met dezelfde bestandsnaam worden dan ieder in een eigen beschrijving
geplaatst.

Om vervolgens de import te starten moet er op de opslag knop onderin het scherm gedrukt worden.

3) Automatische nummering

Wanneer de bestandsnaam van de afbeelding in geen enkel veld gebruikt moet worden en de records
automatisch genummerd moeten worden, dan kan er gekozen worden voor Automatische
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nummering. Als automatische nummering wordt gebruikt dan wordt de bestandsnaam van de foto
genegeerd. Er wordt voor iedere foto een nieuwe beschrijving aangemaakt.

4) Multimedia voor bestanddelen

Wanneer de bestanden gekoppeld moeten worden aan bestanddelen binnen archieven, kan gekozen
worden voorMultimedia voor bestanddelen. Als Multimedia voor bestanddelen wordt gebruikt,
dan wordt er gekeken naar het archiefnummer, inventarisnummer en het volgnummer dat binnen de
bestandsnaam aanwezig moet zijn.
Bestandsnamen dienen opgebouwd te zijn uit 3 componenten : ARCHIEFNUMMER_
INVENTARISNUMMER_VOLGNUMMER. Bijvoorbeeld 1234_321_001.jpg zorgt voor een afbeelding bij
inventarisnummer 321 binnen archief 1234.
Wanneer het archief en/of het bestanddeel niet bestaat, of er bestaat al een bestand met deze
bestandsnaam, wordt het betreffende bestand overgeslagen.

Om vervolgens de import te starten moet er op de opslag knop onderin het scherm gedrukt worden.

Voortgang en rapportage

Nadat er op de opslag knop is gedrukt zal er een voortgangsbalk gaan lopen. Wanneer de import
voltooid is zal hier aan worden gegeven of er records fout zijn gegaan. Daarnaast staat hier ook een link
naar een rapport.

Drukken op de rapport link opent een rapport waarvanuit de beschrijvingen gemakkelijk te benaderen
zijn.

Uit dit rapport is ook af te leiden of de geïmporteerde afbeelding in een nieuwe beschrijving of in een
reeds bestaande beschrijving is geplaatst. In het voorbeeld hierboven is te zien dat afbeelding
‘MUS00002B’, ‘MUS00027B’, ‘MUS00030B’, ‘MUS00031B’ en ‘MUS00035B’ in nieuwe beschrijvingen
zijn geïmporteerd en dat afbeeldingen ‘MUS00030C’ en ‘MUS00030D’ in bestaande beschrijvingen zijn
geïmporteerd omdat de beschrijvingen met dit indentificatienummer al bestonden. De regels in de
‘Resultaat’ kolom van het rapport zijn aanklikbaar en openen de betreffende beschrijvingen.

Zodra de import succesvol voltooid is kan het multimedia scherm gesloten worden met het rode kruisje.
De beschrijving waar vanuit de import is gestart hoeft niet opgeslagen te worden, de nieuwe
beschrijvingen zijn reeds aangemaakt en zijn direct te vinden via ‘medewerker->zoeken’.

Metadata Mapping

Metadata mapping is een manier van (seriegewijs) importeren waarbij velden in de beschrijving worden
gevuld met informatie die uit de metadata van de afbeelding komt. Hiervoor is een speciaal
mappingbestand nodig dat de informatie uit de metadata in de juiste velden in Atlantis plaatst.

Tekst importeren

Als de te importeren multimedia een PDF, txt of docx bestand met tekst bevat, dan is het mogelijk om de
tekst uit deze documenten te importeren in de beschrijving.

Onder de tabbladen van de invoermogelijkheden staat de regel kolom voor tekstmet een dropdown
menu. Met dit drop-down menu is te kiezen in welk veld de tekst uit het multimediabestand moet
komen.

Het veld OCR-tekst is een speciaal veld. Dit veld is niet op het formulier terug te vinden, maar is
specifiek voor doorzoekbare teksten uit multimedia. (Let op: Dit veld wordt alleen doorzocht als het veld
ook in configuratie doorzoekbaar is gemaakt.)
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Om de tekst van een multimediabestand te importeren kiest u het veld waarin de tekst opgeslagen moet
worden. Bij sommige keuzes verschijnen dan de optiesOverschrijven en Aanvullen. Vanzelfsprekend
zal afhankelijk van de keuze de inhoud van het gekozen wel overschreven of aangevuld worden met de
tekst uit het multimediabestand.

Vervolgens upload u het multimediabestand. (Let op: upload maximaal 1 bestand per keer als u de
tekst wil importeren)

Druk op om het bestand en de tekst te importeren.

Sla vervolgens de beschrijving op. Als het veld met de tekst is opgenomen in de configuratie dan is de
beschrijving te vinden op een term uit de geimporteerde tekst.

Selectie

Dit scherm bied de mogelijkheid om uit een lijst met stamgegevens (soms ook stambestanden
genoemd) één of meerdere waardes te selecteren om toe te voegen aan de beschrijving.
De stamgegevens in deze lijst kunnen door meerdere beschrijvingen gebruikt worden.

Met Tonen vanaf kan binnen de lijst gefilterd worden op de weergegeven stamgegevens. Begint
bijvoorbeeld het benodigde stamgegeven met de letters Kl, dan kan dit in het invoerveld ingevuld
worden. Door op Toepassen te drukken worden vervolgens in de lijst de gegevens vanaf de
stamgegevens die beginnen met Kl, zoals bijvoorbeeld Kleuren-Ansichtkaart en Kleurenfoto.

Wanneer moderatie op stamgegevens aangevinkt is in de systeeminstellingen met daarbij het recht voor
modereren geactiveerd dan is het mogelijk om stamgegevens te modereren via dit scherm. Niet
gemodereerde gegevens worden met een rode kleur gemarkeerd. Zonder het modereer recht is de
moderatie alleen maar te zien en niet aan te passen.
Met het drop down menu naastModeratiestatus kan gefilterd worden op alle, alleen gemodereerde of
alleen niet gemodereerde stamgegevens.

Hiermee kan een volledig nieuw stamgegeven worden aangemaakt. Er opent een schermpje met

invoervelden. Na het invullen van de velden kan het stamgegeven met de knop worden
opgeslagen. Het stamgegeven is vervolgens te kiezen.

Door een vinkje te zetten wordt het stamgegeven aangemerkt voor koppeling met de beschrijving.

Door op het prullenbakje te drukken wordt het stamgegeven verwijderd. Wanneer het stamgegeven
in gebruik is bij andere beschrijvingen, dan zal dit gemeld worden met de vraag of u zeker weet dat
het gegeven verwijderd mag worden. Let op:Wanneer een stamgegeven wordt verwijderd dan is
deze bij alle beschrijvingen niet meer beschikbaar.

Met het potloodje kan het stamgegeven worden aangepast. Let op:Wanneer een stamgegeven
wordt aangepast dan wordt deze aanpassing bij alle beschrijvingen met dit stamgegeven
doorgevoerd. Dit geldt ook als het stamgegeven vanuit het formulier wordt gemuteerd
. Om een ander stamgegeven te kiezen bij een record moet dus niet het potloodje gebruikt worden
maar moet in de stamlijst met de vinkjes het andere stamgegeven aangevinkt worden.

/

Wanneer moderatie op stamgegevens aangevinkt is in de systeeminstellingen met daarbij het recht
voor modereren geactiveerd dan is, dan zijn deze knoppen op meerdere plekken beschikbaar.
Rechts bovenin kunnen deze knoppen gebruikt worden om alle aangevinkte stamgegevens te
modereren (groen) of demodereren (grijs).
De knop is ook beschikbaar op de regel van het stambestand zelf. Door hierop te klikken verandert
de moderatiestatus van groen naar grijs en vice versa.

/
Wanneer moderatie op stamgegevens aangevinkt is in de systeeminstellingen met daarbij het recht
voor modereren geactiveerd dan is, dan zijn deze knoppen rechts bovenin beschikbaar. Met deze
knoppen kan de hele pagina aan stamgegevens ge(de)modereerd worden.

Stamgegevens samenvoegen

Stamgegevens hebben meestal één uniek, verplicht, invoerveld. Wanneer in een nieuw of bestaand
stamgegeven een waarde wordt ingevoerd die reeds bestaat, dan zal er gevraagd worden of de
gegevens samengevoegd moeten worden. Let op: Als een groot aantal beschrijvingen het samen te
voegen stamgegeven hebben, dan worden deze beschrijvingen na het samenvoegen bijgewerkt. Dit
zorgt voor extra belasting van het systeem.
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Door rechts bovenin op te klikken worden de aangevinkte stamgegevens gekoppeld aan de

beschrijving. Met wordt het koppelen afgebroken.

Verwijderen

Met dit scherm kan een document en/of gekoppelde multimedia verwijderd worden. Let op: Eenmaal
verwijderde informatie is NIET meer terug te halen, de verwijdering is permanent.

Dit scherm verschijnt wanneer er op het icoon wordt gedrukt in een detail scherm, bij het

verwijderen van multimedia en bij het drukken op het icoon in een regel van een resultaatweergave.

In dit scherm staan de volgende elementen:

Beschrijving

Hier staat een korte beschrijving van het te verwijderen document.

Verwijderen

In de rechterbovenhoek vind u een drietal checkboxes.
Door het Gehele document aan te vinken worden ook de twee onderliggende checkboxes
aangevinkt. Vervolgens drukken op Verwijderen verwijdert dan het document, alle gekoppelde
multimedia en alle aangevinkte gekoppelde informatie.
Als alleen Beschrijving is aangevinkt dan wordt alleen de beschrijving verwijderd. De multimedia blijft
aanwezig op de server en benaderbaar via de url's die te vinden waren op het multimedia tabblad van
het document. Let wel, de multimedia is vervolgens niet meer muteer en verwijderbaar.
Door alleen hetMultimedia vinkje aan te vinken wordt alleen de aangevinkte multimedia verwijderd.
Het document zelf blijft bestaan.

Met de Verwijderen knop wordt vervolgens de verwijderactie gestart. U krijgt nog eenmaal de vraag of
de verwijderactie inderdaad gestart moet worden. Zodra op ok is gedrukt wordt de verwijdering gestart
en is deze niet meer af te breken. De verwijdering is niet meer terug te draaien.

Multimedia

Hier staat de gekoppelde multimedia. Het is hier mogelijk om alleen de multimedia aan te vinken welke
verwijderd moet worden. Let hierbij op dat alleen hetMultimedia vinkje in het Verwijderen menu
staat aangevinkt.

Gekoppelde informatie

Hier staan de gekoppelde 'omlaag' relaties van het document, weergegeven in een resultaatweergave.
Door deze relaties aan te vinken worden deze samen met deze beschrijving verwijderd. Wanneer een
relatie geconfigureerd is als is eigenaar, dan staan deze relaties reeds aangevinkt en kunnen deze niet
uitgevinkt worden. Omdat het te verwijderen document in dit geval de eigenaar is van de onderliggende
relaties, moeten deze ook verwijderd worden.

Inleiding archieftoegang

In dit scherm kan de inleiding van een archieftoegang worden gemaakt. Door gebruik te maken van de
boom aan de linkerkant van het scherm kan een gelaagde structuur aan de inleiding worden gegeven.

Aanmaken

Met het icoon wordt op het hoogste niveau van de boom een inleiding blok aangemaakt. Door de
regel in de boom aan te klikken wordt dit blok geselecteerd en is de inhoud muteerbaar aan de
rechterkant van het scherm.

Het is mogelijk om een subkop te maken door met de rechtermuisknop op een knoop te klikken om zo

het context menu op te roepen. In dit context menu klikken op maakt een subknoop aan.

Muteren

Aan de rechterkant van het scherm kan de inleiding gemuteerd worden.

Sorteernummer Hiermee wordt de plaats in de boom opgegeven.

Omschrijving Dit is de naam of titel van het inleiding blok.
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Tekstveld
In dit veld kan de tekst van de inleiding opgeschreven worden. Hiervoor is een
zogenaamde WYSIWYG tekstverwerker beschikbaar. Wat dit betekent is dat er
knoppen voor opmaak en weergave beschikbaar zijn.

Verwijderen

Om inleiding blokken te verwijderen, selecteer de inleiding en klik met de rechtermuisknop om het

context menu op te roepen. Kies het een van de iconen:

● Verwijderen; hiermee wordt de geselecteerde inleiding verwijderd uit de boom. Als er sub-
inleidingen onder deze inleiding hangen, worden deze verplaatst naar het bovenliggende
niveau.

● Verwijderen inclusief sub-knopen; hiermee wordt de geselecteerde inleiding samen met
alle onderliggende inleidingen verwijderd uit de boom.

Let op:Wijzigingen in de inleidingen worden pas doorgevoerd als op het icoon geklikt wordt.

Inventariseren

Via de detailpagina van een toegang kan het Inventariseren scherm opgeroepen worden. Met behulp
van het ordening scherm kunnen bestanddelen geordend worden in het juiste ordeningsschema.

Het scherm bestaat uit drie delen:
Bovenin worden de gekoppelde toegang en archief getoond. Ook staat hier een link om naar het
inleiding scherm te gaan.
Links worden de archiefbestanddelen getoond welke te archiveren zijn. Deze zijn verdeeld over 3
categorieën:

1. Gerubriceerd: Hier staan de archiefbestanddelen welke reeds zijn gerubriceerd en dus terug
zijn te vinden in de ordening.

2. Niet in toegang: Bestanddelen die wel gekoppeld zijn aan het archief, maar geen koppeling
hebben met de toegang staan onder deze categorie.

3. Nog te rubriceren: Hier staan de bestanddelen die nog niet zijn opgenomen in het
ordeningsschema.

Aan de rechterkant staat het gekozen ordeningsschema. Dit schema is een kopie van het originele
schema dus elke verandering aan het schema zelf wordt alleen in deze kopie doorgevoerd en niet in het
origineel. Het originele schema is te benaderen via Beheerder->Rubrieken->Ordeningsschema.

Door middel van de en kunnen de knopen dicht- en opengeklapt worden. Als een knoop geen
icoon heeft, betekent dit een knoop op het laagste niveau in de boom betreft en er geen knopen op een
dieper niveau in de boom zitten.

Het ordeningsschema

Voor het schema zijn een aantal functies beschikbaar:

Voegt een nieuwe hoofdknoop toe aan het ordeningsschema.

Selecteer een nieuw ordeningsschema om het huidige te vervangen. Dit schema word
gekozen uit de lijst bij Beheerder->Rubrieken->Ordeningsschema.

Dit verwijdert de geselecteerde knoop. Onderliggende knopen worden omhoog verplaatst.

/
Deze knoppen modereren of demodereren de geselecteerde knoop. De optie wordt gegeven
om ook onderliggende knopen te (de)modereren.

Met deze knop kunnen de bestanddelen hernummerd worden. In het Hernummeren vanaf
invoerveld kan aangegeven worden welk nummer het eerste bestanddeel moet krijgen. De
daaropvolgende bestanddelen zullen een opvolgend nummer krijgen. Bestanddelen welke
een voorlopig nummer hadden zullen na hernummeren een definitief nummer hebben
gekregen.

Sorteren

Via het Sorteer documenten op dropdown-menu kan een sortering worden gekozen. Deze
sortering is van toepassing op alle bestanddelen in de boom. Met het blauwe pijltje wordt de
sortering vervolgens uitgevoerd. Let op; handmatig geordende bestanddelen zullen
veranderen van plaats in de boom als hun volgorde afwijkt van de gekozen sortering.
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Ordenen

De archiefbestanddelen kunnen geordend worden door deze met de muis te slepen van nog te
rubriceren, aan de linkerkant van het scherm, naar de gewenste knoop in de boom aan de rechterkant
van het scherm.

● Als u het bestanddeel loslaat op een andere knoop, dan zal het versleepte bestanddeel in het
niveau onder die knoop geplaatst worden.

● Als u het bestanddeel boven een andere knoop of bestanddeel sleept, dan wordt in dat geval de
versleepte knoop op hetzelfde niveau geplaatst, maar hij zal in de sortering boven de andere
knoop of bestanddeel komen.

● Als u het bestanddeel onder een andere knoop of bestanddeel sleept, dan wordt in dat geval de
versleepte knoop op hetzelfde niveau geplaatst, maar hij zal in de sortering onder de andere
knoop of bestanddeel komen.

Zowel bestanddelen als rubrieken zijn op deze manier te slepen.

Een andere manier van het herschikken van knopen is met de knippen, kopiëren en plakken functie via
het contextmenu.

Het contextmenu

Via het contextmenu (rechtermuisknop op een knoop of bestanddeel) komen een aantal opties
beschikbaar. Afhankelijk van het niveau in de boom waar het contextmenu wordt opgeroepen kunnen
de opties verschillen.

Bewerken
Met dit icoon wordt de detail pagina geopend. Het geopende formulier is afhankelijk van
het brontype.

Nieuwe
knoop

Dit maakt een nieuwe knoop aan onder het aangeklikte niveau.

Nieuw
Document

Door over deze knop heen te gaan met de muis wordt een submenu getoond.
Afhankelijk van de geconfigureerde relaties op het aangeklikte niveau komen hier
verschillende brontypes te staan. Door deze aan te klikken wordt een nieuwe
detailpagina geopend waarmee de nieuwe beschrijving ingevuld en opgeslagen kan
worden. Deze nieuwe beschrijving is meteen gekoppeld aan het niveau waarvanuit deze
is aangemaakt. Bestanddelen die op deze manier worden aangemaakt zijn ook direct
gekoppeld aan het archief en de toegang.

Koppel
document

Door over deze knop heen te gaan met de muis wordt een submenu getoond.
Afhankelijk van de geconfigureerde relaties op het aangeklikte niveau komen hier
verschillende brontypes te staan. Door deze aan te klikken wordt een zoekscherm
geopend waar een bestaand document van het gekozen brontype opgezocht kan
worden. Wanneer in het resultaatscherm aangekomen, kunnen de documenten

gekoppeld worden door deze te selecteren en te kiezen voor .

Sorteer
documenten
op

Deze knop sorteert de bestanddelen onder de geselecteerde knoop of
verzamelbeschrijving op de gekozen waarde.

Toon
documenten
als
zoekresultaat

Dit toont de eerstvolgende laag knopen onder de geselecteerde knoop als een
zoekresultaat.

Vervang
globale
selectie met
geselecteerde
documenten

Met deze knop wordt de huidige globale selectie geleegd en vervolgens gevuld met de
geselecteerde knopen.

Geselecteerde
documenten
toevoegen
aan globale
selectie

Met deze knop worden de geselecteerde knopen toegevoegd aan een bestaande globale
selectie.
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Omzetten
naar andere
soort

Met deze functionaliteit kan het document naar een ander brontype worden omgezet.

Knippen

Knipt de geselecteerde knopen. De knopen blijven op hun oude plek in de boom, totdat
ze op de nieuwe plek worden geplakt. Op de oude plek zijn ze daarna niet meer
beschikbaar. De oude relatie wordt ontkoppeld en en wordt een nieuwe relatie
aangemaakt.

Kopiëren
Omdat een ordeningsboom altijd bestaat uit hiërarchische relaties is de kopiëren functie
hier niet beschikbaar.

Plakken

Door over deze knop heen te gaan met de muis wordt een submenu getoond. In het
menu staan 3 'plakken' opties:

● Voor: Dit plakt de geknipte of gekopieerde knopen voor de geselecteerde knoop.
De knoop wordt op hetzelfde niveau geplaatst, maar hij zal in de sortering boven
de geselecteerde knoop komen.

● Onder: Dit plakt de geknipte of gekopieerde knopen onder de geselecteerde
knoop. De knoop zal in het niveau onder de geselecteerde knoop geplaatst
worden

● Na: Dit plakt de geknipte of gekopieerde knopen na de geselecteerde knoop. De
knoop wordt op hetzelfde niveau geplaatst, maar hij zal in de sortering na de
geselecteerde knoop komen.

Document omzetten

Op dit scherm worden de instellingen gedaan voor het omzetten van de beschrijving naar een ander
brontype.

Van: Het brontype dat omgezet moet worden. Als de selectie bestaat uit records van meerdere
brontypes moet er één gekozen worden.

Naar: Het doelbrontype. Deze keuze bestaat uit alle brontypes met een beschrijvingssoort die dezelfde
structuur heeft als de Van

Via: Hier kan geselecteerd worden via welke brontype de omzetting wordt uitgevoerd.

Zodra de keuzes gemaakt zijn zal er getoond worden welke omzetting uitgevoerd zal worden. Hierbij zijn
er 3 opties:

● ... wordt ...: dit is een omzetting waarbij alleen het brontype veranderd wordt.

● ... gesplitst naar ...en ...: dit is een omzetting waarbij het record gesplitst wordt naar twee
andere records. Het record van het brontype Via kan eventueel nieuw aangemaakt worden.

● ... gecombineerd met ...wordt ...: dit is een omzetting waarbij het record gecombineerd
wordt met het document van het brontype Via.

Bijvoorbeeld: Enkelvoudige beschrijving gecombineerd met Verzamelbeschrijving wordt
Deelbeschrijving.
Dit betekent dus dat de enkelvoudige beschrijving een verzamelbeschrijving gaat aanmaken waar deze
als deelbeschrijving onder zal gaan bestaan.

Nadat de omzetting voltooid is zal het scherm ververst worden. In het geval van een splitsing zal het
record van het brontype Via worden geopend.

Om de omzetting te voltooien moet de beschrijving opgeslagen worden.

Full audit

Full audit biedt de mogelijkheid om volledige acties terug te draaien of enkelvoudige wijzigingen
ongedaan te maken. Terugdraaien van wijzigingen is alleen toegestaan als de huidige waarde
overeenkomt met de nieuwe waarde uit de auditregel.

De full audit wordt bijgehouden voor alle acties binnen Atlantis waarbij mutaties op de data plaats
vinden.
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Bij iedere actie wordt een Audit header aangemaakt, zodat duidelijk is welke actie is uitgevoerd, door
welke gebruiker en op welk moment.

Binnen de actie wordt per mutatie een Audit regel gemaakt om aan te geven binnen welk hoofdrecord
de mutatie plaatsvond, om welke tabel het ging, welk veld gemuteerd is en wat de oude en nieuwe
waarde zijn. Technische termen (zoals tabelnaam en veldnaam) zijn in de applicatieschermen vertaald
via de resources, zodat het beter leesbaar is.

Bij verwijderingen van records wordt dit ook vastgelegd in een Auditregel, waarbij de laatste
veldwaardes uit dat record worden bewaard. Ook toevoegen van een record wordt vastgelegd in de
audit.

Bij het opvragen van de details van een record worden de Audit-acties getoond. Hier bestaat de
mogelijkheid om de details van een actie te bekijken en indien een gebruiker gerechtigd is, om de actie
terug te draaien.

Een gebruiker die gerechtigd is, kan een enkele Auditregel ook terugdraaien.

Van teruggedraaide Audits wordt ook een audit bijgehouden en de teruggedraaide Audits worden
readonly.

Om verwijderingen van hoofdrecords te kunnen inzien is het verwijderde records scherm toegevoegd.
Dit scherm functioneerd als een prullenbak. Verwijderde record kunnen hier worden teruggezet of
definitief worden verwijderd. Een definitieve verwijdering kan niet ongedaan worden gemaakt en er is
ook geen audit van. Hiervoor dient de gebruiker een exclusief recht te krijgen.

Auditheaders

Auditheaders worden onderaan de invoerformulieren getoond. Via de 'View' knop wordt het audit
details scherm geopend.

Audit details
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In het audit details scherm worden de auditregels getoond. Het is vanuit dit scherm mogelijk om acties
of audit regels terug te draaien. De gebruiker dient hierdoor wel de betreffende rechten te krijgen.

Het selecteren van 1 regel selecteerd automatisch de bijhorende regels (indien van toepassing). Een
voorbeeld hiervan is een verwijdering: deze kan niet voor één veld worden teruggedraaid maar alleen
voor de hele rij. Via de de 'Restore selected changes' knop worden alle geselecteerde regels
teruggedraaid
NB: Atomaire acties, zoals het toevoegen of verwijderen van multimedia kunnen niet per regel
teruggedraaid worden. Bij deze acties is de 'Restore selected changes' knop daarom uitgeschakeld.

Via de de 'Restore all changes' knop worden alle regels teruggedraaid

indien het terugdraaien niet mogelijk is, bijvoorbeeld doordat de nieuwe waarde van de audit regel niet
overeen komt met de huidige waarde in het document, dan wordt hiervan een melding gegeven.

Verwijderde documenten scherm
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In het verwijderde documenten scherm worden alle documenten getoond die nog niet definitief
verwijderd zijn. Vanuit dit scherm kunnen documenten definitief verwijderd of teruggezet worden.

Kies allereerst een beschrijvingssoort en klik vervolgens op zoeken. Alle verwijderde documenten van de
geselecteerde beschrijvingssoort worden getoond.

Met de knop 'Restore selected documents' worden de geselecteerde documenten uit de prullenbak
gehaald. Hierna zijn deze weer gewoon in Atlantis beschikbaar.

Met de knop 'Delete selected documents' worden de geselecteerde documenten definitief uit Atlantis
verwijderd. Deze verwijdering is niet terug te draaien.
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Zoekvragen

In dit scherm worden opgeslagen zoekvragen getoond. Dit zijn openbare zoekvragen die zijn
opgeslagen door andere gebruikers en zoekvragen die u zelf heeft opgeslagen.

Omschrijving Hier wordt de naam van de zoekvraag getoond.

Groep Hier wordt aangegeven welke beschrijvingsgroep wordt doorzocht.

Openbaar
Dit vinkje geeft aan of de zoekvraag openbaar is. Zoekvragen die niet openbaar zijn
worden alleen getoond aan de gebruiker die de zoekvraag heeft aangemaakt.

Met dit icoon kan de naam en openbaarheid van de zoekvraag gemuteerd worden.

Met dit icoon is de zoekvraag te openen zonder deze direct uit te voeren. In dat geval kunt
u iets wijzigen en dan de gewijzigde zoekvraag uitvoeren. Vanuit het zoekresultaat kunt u
de zoekvraag dan opnieuw opslaan.

Hiermee wordt de zoekvraag verwijderd. De beschrijvingen uit de zoekvraag blijven
bestaan.

Met dit icoon wordt de zoekvraag geopend in een resultaatweergave.

Zoekvragen - Mutatie

Via dit scherm wordt de informatie van een opgeslagen zoekvraag gewijzigd. Dit betreft de volgende
informatie:

Omschrijving
De omschrijving van de zoekvraag. Aan de hand van deze omschrijving zal de zoekvraag
opgezocht kunnen worden.

Openbaar
Geeft aan of de zoekvraag alleen beschikbaar is voor de gebruiker die de vraag heeft
opgeslagen of voor alle gebruikers.

In het scherm wordt een aantal standaard functies via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Navigeren

Navigeren is in Atlantis een alternatieve manier om bij een beschrijving te komen. Meestal betekent dit
door navigeren door een boomweergave, maar het kan ook alfabetisch navigeren betekenen.

Navigeren heeft vooral een meerwaarde bij hiërarchische koppelingen tussen beschrijvingen, zoals
bijvoorbeeld een depot. In plaats van zoeken op 'Plank 5', wat een boel ongewilde resultaten zal geven,
is het handiger om door een depotboom te navigeren, waardoor de plank in relatie met kast, stelling en
depot opgezocht kan worden.

Alfabetisch Navigeren

Bij het alfabetisch navigeren worden knoppen A-Z en * getoond. Met behulp van deze knoppen kunnen
zoekresultaten worden weergegeven per letter. De letter van de knop correspondeert met de eerste letter
van de inhoud van het veld dat geconfigureerd is voor alfabetisch navigeren (zie onder). De knop * is
voor de overige karakters die niet in het gebied A-Z vallen. Hierbij moet gedacht worden aan
bijvoorbeeld 0-9 en leestekens. Nadat het zoekresultaat op het scherm verschijnt zullen de knoppen
zichtbaar blijven zodat de navigatie aanwezig blijft. Met behulp van de dropdown box kan er een ander
sorteerveld gekozen worden waar alfabetisch op gezocht kan worden.

Om deze alfabetische navigatie te activeren moeten in de Content Management velden het veld
Standaard Alfabetisch aangevinkt zijn. Op deze manier wordt de gekozen beschrijvingssoort ingesteld
om alfabetisch te kunnen navigeren.

Systematisch Navigeren

Onder de menukeuze Systematisch Navigeren kan er genavigeerd worden door een boom van
beschrijvingen. Alleen de brontypendie in de configuratie zijn gemarkeerd als rubriekenschema,
zoekscherm en inclusief gekoppelde documenten zullen als navigeerbare optie getoond worden.
Brontypes die een relatie hebben met het navigeerbare brontype worden ook in de boom getoond.
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De boom is met de en iconen voor de knopen open en dicht de klappen. Standaard worden
onder de knopen van het archiefoverzicht alleen de archiefcategoriën en archieven getoond. Als ook de
overige relaties in de boom getoond moeten worden, dan moet het Toon alle relaties vinkje
aangevinkt worden.

Als er binnen een knoop meer dan één soort relatie aanwezig is, dan zullen er verzamel knopen getoond
worden welke de naam van de soort relatie dragen. Deze knopen hebben bijvoorbeeld de naam
'Bestanddelen' of 'Aanwinsten'. Wanneer er een groot aantal relaties gekoppeld is, dan worden deze
gepagineerd weergegeven. Er kan dan met de cijfer knopjes naar een andere pagina gebladerd worden,
binnen dezelfde knoop in de boom. Wanneer er een paginering is dan kan met snel zoeken gezocht
worden. De eerste pagina waar een beschrijving in voorkomt met de de gezochte term bevat zal dan
getoond worden.

Bovenin het scherm zijn een aantal knoppen beschikbaar:

Maakt een nieuwe knoop aan op het hoogste niveau. Deze knoop heeft het navigeerbare brontype.

Maakt een rapport van de geselecteerde knopen. Dit kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld een
printvriendelijke weergave. Zie het onderdeel rapportage voor verdere uitleg.

Verwijdert de geselecteerde knopen. Wanneer mogelijk worden onderliggende knopen een niveau
hoger geplaatst. Als dit niet mogelijk is dan worden deze ook verwijderd.

/
Modereerd of demodereed de geselecteerde knopen. Alleen gemodereerde knopen worden op de
publiekspagina getoond.

De knopen kunnen door slepen en loslaten ook herschikt worden. Dit kan door een knoop op te pakken
met de muis en deze op de gewenste plek los te laten. Er zijn drie mogelijkheden:

1. De knoop kan losgelaten worden op een andere knoop. In dat geval zal de versleepte knoop in
het niveau onder die knoop geplaatst worden.

2. De knoop kan ook losgelaten worden boven een andere knoop. In dat geval wordt de
versleepte knoop op hetzelfde niveau geplaatst, maar hij zal in de sortering boven de andere
knoop komen.

3. De knoop kan ook onder een andere knoop losgelaten worden. In dat geval wordt de versleepte
knoop ook op hetzelfde niveau geplaatst, maar hij komt in de sortering dan onder de andere
knoop terecht.

Een andere manier van het herschikken van knopen is met de knippen, kopiëren en plakken functie via
het contextmenu.

Contextmenu

Via het contextmenu (rechtermuisknop op een knoop) komen een aantal opties beschikbaar.
Afhankelijk van het niveau in de boom waar het contextmenu wordt opgeroepen kunnen de opties
verschillen.

Bewerken
Met dit icoon wordt de detail pagina geopend. Het geopende formulier is afhankelijk van
het brontype.

Nieuwe
knoop

Dit maakt een nieuwe knoop aan onder het aangeklikte niveau. De knoop is van het
navigeerbare brontype.

Nieuw
Document

Door over deze knop heen te gaan met de muis wordt een submenu getoond.
Afhankelijk van de geconfigureerde relaties op het aangeklikte niveau komen hier
verschillende brontypes te staan. Door deze aan te klikken wordt een nieuwe
detailpagina geopend waarmee de nieuwe beschrijving ingevuld en opgeslagen kan
worden. Deze nieuwe beschrijving is meteen gekoppeld aan het niveau waarvanuit deze
is aangemaakt.

Koppel
document

Door over deze knop heen te gaan met de muis wordt een submenu getoond.
Afhankelijk van de geconfigureerde relaties op het aangeklikte niveau komen hier
verschillende brontypes te staan. Door deze aan te klikken wordt een zoekscherm
geopend waar een bestaand document van het gekozen brontype opgezocht kan
worden. Wanneer in het resultaatscherm aangekomen, kunnen de documenten

gekoppeld worden door deze te selecteren en te kiezen voor .

- 88 -



Toon
documenten
als
zoekresultaat

Dit toont de eerstvolgende laag knopen onder de geselecteerde knoop als een
zoekresultaat.

Vervang
globale
selectie met
geselecteerde
documenten

Met deze knop wordt de huidige globale selectie geleegd en vervolgens gevuld met de
geselecteerde knopen.

Geselecteerde
documenten
toevoegen
aan globale
selectie

Met deze knop worden de geselecteerde knopen toegevoegd aan een bestaande globale
selectie.

Omzetten
naar andere
soort

Met deze functionaliteit kan het document naar een ander brontype worden omgezet.

Knippen

Knipt de geselecteerde knopen. De knopen blijven op hun oude plek in de boom, totdat
ze op de nieuwe plek worden geplakt. Op de oude plek zijn ze daarna niet meer
beschikbaar. De oude relatie wordt ontkoppeld en en wordt een nieuwe relatie
aangemaakt

Kopiëren

Kopieert de geselecteerde knopen. De knopen blijven op hun oude plek én worden
getoond op hun nieuwe plek. Er wordt geen nieuwe beschrijving aangemaakt, maar een
extra relatie.

Plakken

Door over deze knop heen te gaan met de muis wordt een submenu getoond. In het
menu staan 3 'plakken' opties:

● Voor: Dit plakt de geknipte of gekopieerde knopen voor de geselecteerde knoop.
De knoop wordt op hetzelfde niveau geplaatst, maar hij zal in de sortering boven
de geselecteerde knoop komen.

● Onder: Dit plakt de geknipte of gekopieerde knopen onder de geselecteerde
knoop. De knoop zal in het niveau onder de geselecteerde knoop geplaatst
worden

● Na: Dit plakt de geknipte of gekopieerde knopen na de geselecteerde knoop. De
knoop wordt op hetzelfde niveau geplaatst, maar hij zal in de sortering na de
geselecteerde knoop komen.

Let op: Tussen hiërarchische relaties kan niet gekopieerd worden. Wanneer er van en
naar een hiërarchische relatie gekopieerd wordt, dan zal er automatisch geknipt worden.

Scanning on demand

Met scanning on demand (SoD) komt voor een bezoeker de mogelijkheid voor het aanvragen van niet
gedigitaliseerd materiaal beschikbaar.

Indien de module actief is, wordt er gekozen welke methode de organisatie hanteert. Standaard alles
beschikbaar of standaard niets beschikbaar. Daarnaast wordt geregistreerd per beschrijvingssoort of de
beschrijvingssoort valt onder SoD. (Bijvoorbeeld Enkelvoudige beschrijvingen wel, maar Toegangen
niet).
Op record niveau kan worden aangegeven of het betreffende record expliciet wel/niet voor SoD in
aanmerking komt.

Een record komt voor SoD in aanmerking als :
1. SoD module is actief en de beschrijvingssoort is aangevinkt voor SoD.
2. Het record zelf staat aangevinkt als 'beschikbaar voor SoD'.
3. Het record is gemodereerd.
4. Er zijn geen geldende openbaarheidsbeperkingen op het record.
5. Er zit geen multimedia bij het record.
6. Het record is niet reeds aangevraagd voor SoD.
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Records waarvoor een Digitaliseer-aanvraag geplaatst zijn kunnen worden verzameld in een digitaliseer-
batch. Hiermee kan het digitaliseer-proces in gang gezet worden.

Een beschrijving aanbieden voor Scanning on Demand

Het Scanning on Demand (SoD) proces starten begint met het aanbieden van de beschrijving voor SoD.

Druk binnen de betreffende beschrijving op het - scanner icoon. Dit opent het onderstaande
scherm.

Scanning on
demand
toestaan

Met deze checkbox kan de beschrijving aangemerkt worden voor scanning on demand.

Aantal
pagina’s
bekend

Vink deze aan als het exacte aantal pagina’s van de te scannen bron bekend is. Als deze
is ingevuld moet het aantal pagina’s ook worden ingevuld.

Aantal
pagina’s

Hier staat het aantal pagina’s van de te scannen bron. Als het vinkje ‘Aantal pagina’s
bekend’ uit staat, dan is dit aantal een schatting.

Minimum
prijs (in
centen)

Dit is de minimum prijs die de klant moet betalen als deze een SoD aanvraag doet.

Prijs per scan
(in centen)

Dit is de prijs per scan die de klant moet betalen bij een SoD aanvraag.

Status
Hier wordt de status van de SoD aanvraag in getoond. Als een beschrijving
aangeboden wordt voor SoD dan is de initiële status 'Voor SoD'.

Opmerkingen
Hier zijn eventuele opmerkingen neer te zetten. Let op: Deze opmerkingen worden in
de email naar de klant geplaatst in het geval van afwijzing van de aanvraag.

Ordernr
Dit nummer wordt gegenereerd op het moment dat de aanvraag naar de digitaliseerder
gaat. Dit nummer wordt per beschrijving gegenereerd, zodat duidelijk is bij welke
beschrijving de betreffende scans horen.

Als de minimum prijs en prijs per scan niet worden ingevuld dan wordt het als een ‘Informatie aanvraag’
gezien. De klant kan hiermee aangeven dat er interesse is in digitalisering en dat deze graag hierover
meer informatie ontvangt.

In behandeling nemen van een SoD aanvraag
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De gedane aanvragen zijn terug te vinden onderMedewerker->Scanning on Demand-
>Aanvragen.
In dit menu is te zoeken tussen een bepaalde datum van aanvragen en te filteren op on-afgehandelde
aanvragen.
De aanvragen zijn vervolgens te openen en te beoordelen. Als een aanvraag eenmaal is afgerond is deze
hier ook aan te geven als afgerond.

Aanvraag afwijzen en tegoed

Mocht de aanvraag worden afgewezen dan is dit in de beschrijving zelf aan te geven door de status te
veranderen naar ‘Afgewezen’. De klant krijgt dan bericht dat de aanvraag om moverende reden is
afgewezen. Mocht de klant reeds betaald hebben dan wordt dit als tegoed bij zijn account
bijgeschreven. Dit tegoed is te gebruiken voor andere bestellingen.
Mocht de klant wensen dat het betaalde bedrag teruggestort wordt op zijn rekening, dan moet dit
buitenom Atlantis worden gedaan. Door in de afgewezen SoD aanvraag het vinkje bij ‘Gerestitueerd’ aan
te vinken is aan te geven dat het bedrag is teruggestort aan de klant. Het tegoed van deze aanvraag
komt dan bij de klant te vervallen.

Klaarmaken van de batch voor digitalisering

Als de SoD aanvraag is goedgekeurd kan deze aan een ‘Batch’ worden toegevoegd welke naar de
digitaliseerder gaat.
De aangevraagde beschrijvingen zijn gemakkelijk te vinden door naarmedewerker->Scanning on
demand->Documenten per SoD-status te gaan. Door vervolgens voor status ‘Aangevraagd’ te kiezen
krijg je alle beschrijvingen die ter SoD zijn aangevraagd.

Vink de beschrijvingen aan die je in de batch wilt plaatsen en klik rechtsboven in het scherm op de -
Toevoegen aan SoD Batch knop.

Dit opent het volgende scherm.

Via dit scherm kunnen Scanning on Demand aanvragen in een bestaande of nieuwe digitaliseer batch
geplaatst worden.

Kies een
bestaande
batch

Als er reeds een bestaande batch is waaraan de aanvragen toegevoegd moeten

worden kan deze met het -icoon gekozen worden.
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Geef het
nummer op
voor een
nieuwe batch

Als er een nieuwe batch gemaakt moet worden met de geselecteerde aanvragen dan

kan de naam hiervan automatisch gegenereerd worden met het ‘ Genereer
automatisch’ vinkje. Als alternatief kunt u ook zelf een waarde ingeven in het
bijbehorende veld.

Opmerkingen
Hier kunt u eventuele opmerkingen bij de batch invullen. Deze komen ook op het
order voor de digitaliseerder te staan.

Digitaliseerder
De digitaliseerder waar deze batch wordt aangeboden ter digitalisatie. Deze kunnen
worden aangemaakt in hetMedewerker->Scanning on Demand-
>Digitaliseerders scherm.

Welke
documenten
moeten
toegevoegd
worden?

Hier kan aangegeven worden of de, in het vorige scherm, geselecteerde aanvragen
in de batch geplaatst moeten worden, of het gehele zoekresultaat.

Voeg toe aan de
batch

Met deze knop worden de betreffende aanvragen in de gekozen of aangemaakte
batch geplaatst.

Detailgegevens batch

In het Medewerker->Scanning on demand->Digitaliseerbatches scherm kunnen nog een aantal extra

gegevens bij de batch ingevoerd worden. Druk hiervoor op de -muteer knop bij de betreffende
batch.
Er verschijnt dan het volgende scherm:

Het batchnummer kan hier eventueel aangepast worden en er kan een opmerking bij de batch geplaatst
worden. Ook kan hier de digitaliseerder nog worden veranderd.
Het aantal pagina’s wordt automatisch berekend aan de hand van de toegevoegde beschrijvingen. Als
één of meer van de aanvragen een geschat aantal pagina’s bevat, dan zal hier ook het vinkje ‘geschat’
aan staan.

Naar de digitaliseerder

In het Medewerker->Scanning on demand->Digitaliseerbatches scherm kan met de ‘ -
Digitaliseerbatch verzenden’ knop de batch naar de digitaliseerder worden verstuurd.
Het standaard rapportage scherm zal dan openen. Door te kiezen voor het ‘digitaliseerbatch verzenden’
rapport kan een orderbon worden gemaakt die naar de digitaliseerder kan.

Digitalisering
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De digitalisering loopt geheel extern bij de digitaliseerder. Zij zullen aan de hand van de orderbon gaan
scannen en de bestanden voorzien van een bestandsnaam die bestaat uit ordernummer_
paginanummer.bestandsextensie, bijvoorbeeld 7_00001.jpg, 7_00002.jpg, etc.

Behandeling van terugontvangen bescheiden

Zodra de bestanden zijn ontvangen van de digitaliseerder kunnen ze in Atlantis bij de betreffende
beschrijvingen geladen worden.
Hiervoor dienen de bestanden eerst naar ons geüpload te worden. Dit gaat hetzelfde als het toevoegen
van multimediabestanden uit een map (zie de help bij multimedia toevoegen).

In hetMedewerker->Scanning on demand->Digitaliseerbatches scherm kan met het -
retourmelden knopje de batch retour gemeld worden.
In het retourmelden scherm kan vervolgens de map geselecteerd worden:

Met het -Controle icoon kan gecontroleerd worden of de bestanden zonder problemen geïmporteerd
kunnen worden zonder ze daadwerkelijk al te importeren. Zo kunnen eventuele problemen van te voren
worden vastgesteld. De bevindingen komen in het scherm onder de iconen te staan.

Als de batch in orde blijkt dan kan met het -seriegewijs opslaan icoon de importeer actie gestart
worden. De scans worden bij de beschrijvingen gezet en de voortgang wordt getoond in het scherm.
Als het importeren is afgerond kan het scherm worden gesloten. De batch kan vervolgens akkoord

gemeld worden met het -Digitaliseerbatch afhandelen icoon.

Scanning on Demand Aanvragen

Bij de Scanning on Demand aanvragenregistratie wordt een scherm gepresenteerd waarbinnen alle SOD
aanvragen worden weergegeven.

Door bovenin het scherm een 'vanaf' datum en een 'tot' datum in te voeren (eventueel geselecteerd via
de kalender achter deze invoervelden) en vervolgens te klikken op de blauwe pijl worden de aanvragen
tussen de ingevoerde data als zoekresultaat getoond. Als de datum wordt leeggemaakt, dan worden alle
aanvragen gepresenteerd.

Aanvinken van Niet afgehandeld: geeft alle aanvragen (binnen de geselecteerde periode) die niet als
afgehandeld zijn aangevinkt.

Documenten per SoD-status

In dit scherm kan een zoekresultaat worden gegenereerd van Scanning on Demand aanvragen met een
te kiezen status. Van dit zoekresultaat kan vervolgens een digitaliseer batch gegenereerd worden.

Door bovenin het scherm een status te kiezen en vervolgens te klikken op de blauwe pijl worden de
aanvragen tussen met de gekozen status als zoekresultaat getoond.
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In de knoppenbalk rechts boven de resultaten kan met de Toevoegen aan SoD batch knop een
nieuwe digitaliseer batch gemaakt worden.

Vink hiervoor de gewenste aanvragen aan alvorens op de knop te drukken.

Digitaliseer Batches - Invoer en Mutatie

Via dit scherm kunnen Scanning on Demand aanvragen in een bestaande of nieuwe digitaliseer batch
geplaatst worden.

Kies een
bestaande
batch

Als er reeds een bestaande batch is waaraan de aanvragen toegevoegd moeten

worden kan deze met het -icoon gekozen worden.

geef het
nummer op
voor een
nieuwe batch

Als er een nieuwe batch gemaakt moet worden met de geselecteerde aanvragen dan

kan de naam hiervan automatisch gegenereerd worden met het Genereer
automatisch vinkje. Als alternatief kunt u ook zelf een waarde ingeven in het
bijbehorende veld.

Omerkingen Hier kunt u eventuele opmerkingen bij de batch invullen.

Digitaliseerder
De digitaliseerder waar deze batch wordt aangeboden ter digitalisatie. Deze kunnen
worden aangemaakt in het Digitaliseerders scherm.

Welke
documenten
moeten
toegevoegd
worden?

Hier kan aangegeven worden of de, in het vorige scherm, geselecteerde aanvragen
in de batch geplaatst moeten worden, of het gehele zoekresultaat.

Voeg toe aan
de batch

Met deze knop worden de betreffende aanvragen in de gekozen of aangemaakte
batch geplaatst.

Digitaliseerders

In dit scherm kunnen nieuwe Digitaliseerders toegevoegd worden, of bestaande Digitaliseerders worden
aangepast of verwijderd.

Druk op het -Nieuw icoon om een nieuwe digitaliseerder aan te maken.
In het scherm dat vervolgens opent kunt u de naam van de digitaliseerder invullen en deze opslaan met

het -Opslaan icoon.

Als u een bestaande digitaliseerder wilt aanpassen of verwijderen dan kunt u deze in de lijst opzoeken.

Met het -verwijderen icoon wordt de digitaliseerder verwijder, met het -bewerken icoon is de
digitaliseerder aan te passen.
De lijst met digitaliseerders is eventueel te filteren door in het blok Tonen vanaf de eerste letter(s) of
de naam van gewenste digitaliseerder in te voeren.

Digitaliseerbatches

Via dit scherm kunnen eerder aangemaakte digitaliseerbatches geopend en gewijzigd worden.
Daarnaast kunnen de batches hier klaargemaakt worden om naar de digitaliseerder te verzenden,
retourgemeld worden en worden afgehandeld.

Met de -nieuw knop kan hier ook een nieuwe batch worden aangemaakt.

In dit scherm zijn een aantal gegevens beschikbaar:

Batchnummer Dit is de naam of het nummer van de batch.

Digitaliseerder De naam van de digitaliseerder.

Status De status van de digitaliseerbatch.

Statusdatum Hier wordt de datum van de laatste status aanpassing getoond.

Aantal pag Hier wordt het aantal pagina's dat voor digitalisering is aangevraagd weergegeven.

Geschat Hier wordt aangegeven of het eerder genoemde aantal pagina's een schatting is.

Geleverd
Hier wordt het aantal scans getoond dat door de digitaliseerder is geleverd en
succesvol is toegevoegd aan de betreffende beschrijvingen.
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De digitaliseerbatches zijn met de knoppen op iedere regel te bewerken:

Verwijder de batch.

Hiermee is de informatie in de batch aanpasbaar. In het scherm dat opent zijn het batchnummer, de
digitaliseerder, het aantal pagina's en of dit een schatting is en de opmerkingen aan te passen.

Met deze knop kan een rapport gegenereerd worden welke aan de digitaliseerder geleverd kan
worden. Dit opent het rapportage scherm waar het betreffende digitaliseer-rapport gekozen kan
worden.

Hiermee kan de batch geretourneerd worden van de digitaliseerder. In het retourmelden scherm kan
vervolgens de batch gecontroleerd en ingeladen worden.

Hiermee kan de batch gemarkeerd worden als afgehandeld.

Met deze knop worden de beschrijvingen geopend waarvan de digitaliseer aanvraag in de batch zit.

Aanvragenregistratie

Bij de aanvragenregistratie wordt een scherm gepresenteerd waarbinnen nieuwe aanvragen kunnen
worden aangemaakt, lopende aanvragen worden gepresenteerd en aanvragen worden afgehandeld.

Door bovenin het scherm een 'vanaf' datum en een 'tot' datum in te voeren (eventueel geselecteerd via
de kalender achter deze invoervelden) en vervolgens te klikken op de blauwe pijl worden de aanvragen
tussen de ingevoerde data als zoekresultaat getoond. Als de datum wordt leeggemaakt, dan worden alle
aanvragen gepresenteerd.

Door gebruik te maken van het icoon kan een nieuwe aanvraag aangemaakt worden.

Afhankelijke van de configuratie zijn een aantal vinkvelden beschikbaar:

● Bruikleen: Dit geeft alle aanvragen (binnen de geselecteerde periode) die als bruikleen staan
aangevinkt.

● Niet geretourneerd: Dit geeft alle aanvragen (binnen de geselecteerde periode) die niet als
geretourneerd zijn aangevinkt.

● Uitleen: Dit geeft alle aanvragen (binnen de geselecteerde periode) die als Uitleen staan
aangevinkt. Of dit vinkveld beschikbaar is op het formulier van een aanvraag hangt af van het
gekozen formulier.

● Niet afgehandeld: Dit geeft alle aanvragen (binnen de geselecteerde periode) die niet als
afgehandeld zijn aangevinkt.

Onder de vinkvelden is de knop Afhandelen beschikbaar. Door op deze knop te drukken worden alle
aangevinkte aanvragen op afgehandeld gezet. Het kan een aantal momenten duren voordat de
aanpassing zichtbaar is in het overzicht.

Met het icoon is een rapport te maken van de aangevinkte aanvragen. Hier is bijvoorbeeld een
rapport te kiezen welke aanvraagbriefjes maakt die uitgeprint kunnen worden en in het depot gelegd
kunnen worden.

Met het icoon is een geconfigureerd standaard rapport te maken. Als dus bijvoorbeeld het
aanvraagbriefjes rapport als standaard is geconfigureerd dan wordt deze direct na drukken op deze
knop gemaakt en hoeft deze niet eerst nog in het rapportagescherm gekozen te worden.

Bezoekregistratie

Bezoekenregistratie is voor het registreren van het bezoek aan de studiezaal. Ook is het mogelijk om aan
een bezoeker een gebruikersaccount van Atlantis te koppelen zodat de activiteiten en aanvragen van
een bezoeker binnen Atlantis met elkaar in relatie gebracht kunnen worden.

Door bovenin het scherm een datum in te voeren (eventueel geselecteerd via de kalender achter dit
invoerveld) en vervolgens te klikken op de blauwe pijl worden de bezoeken op de ingevoerde datum als
zoekresultaat getoond. Als de datum wordt leeggemaakt, dan worden alle bezoeken gepresenteerd.

Door gebruik te maken van het icoon kan een nieuw bezoek aangemaakt worden.

Uitleenregistratie
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Bij de uitleenregistratie wordt een scherm gepresenteerd waarbinnen nieuwe uitleningen kunnen
worden aangemaakt, lopende uitleningen worden gepresenteerd en uitleningen worden afgehandeld.

Door bovenin het scherm een 'vanaf' datum en een 'tot' datum in te voeren (eventueel geselecteerd via
de kalender achter deze invoervelden) en vervolgens te klikken op de blauwe pijl worden de uitleningen
tussen de ingevoerde data als zoekresultaat getoond. Als de datum wordt leeggemaakt, dan worden alle
uitleningen gepresenteerd.

Door gebruik te maken van het icoon kan een nieuwe uitlening aangemaakt worden.

Het vinkveld 'Niet afgehandeld' geeft alle uitleningen (binnen de geselecteerde periode) die niet als
afgehandeld zijn aangevinkt.

Onder de vinkvelden is de knop Afhandelen beschikbaar. Door op deze knop te drukken worden alle
aangevinkte uitleningen op afgehandeld gezet. Het kan een aantal momenten duren voordat de
aanpassing zichtbaar is in het overzicht.

- 96 -



Inleiding

Het menu-onderdeel "Beheerder" bevat alle configuratieschermen voor Atlantis. Vanuit deze schermen
kan de applicatie worden geconfigureerd. De schermen zelf zijn opgedeeld in zes categorieën:

Applicaties
Hier staan de configuratieschermen voor de specifieke modules binnen Atlantis.
Bijvoorbeeld de configuratie van Soorten en Toegangen voor de module "Nadere
Toegangen".

Autorisatie
Gebruikers, gebruikersgroepen en rechten kunnen geconfigureerd worden met
behulp van de schermen in deze categorie.

Document
configuratie

De configuratie van brontypen, beschrijvingssoorten en alle andere eigenschappen
van de documentcollecties binnen Atlantis kunnen hier gevonden worden.

OAI-instellingen Het gebruik van OAI-PMH kan hier geconfigureerd worden.

Rubriekenschema's Elk aanwezig rubriekenschema kan hier beheerd worden.

Webwinkel De webwinkelconfiguratie staat in deze categorie.

Naast deze instellingen kunnen in één scherm, direct onder het menu "Beheerder", de algemene
applicatie-instellingen gevonden worden.

De schermen gebruiken allemaal dezelfde manier van invoer. Uitleg bij de tabelfuncties en de functies
van invoer en mutatieschermen staan op de desbetreffende helppagina's.
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Systeem instellingen

Met dit scherm worden de applicatie-instellingen gepresenteerd en beheerd.

IP-adres gebieden
Hiermee wordt gedefinieerd welke IP-adressen behoren tot het Intranet. Ieder ander IP-adres behoort
dan tot het Internet. Het herkennen van adresgebieden voor intranet is bijvoorbeeld van belang voor de
te gebruiken instellingen binnen de presentatieprofielen.

Systeeminstellingen
Dit zijn algemene instellingen die voor de hele omgeving gelden:

Alleen
gemodereerde
documenten
publiceren

Als deze vlag is aangevinkt, dan worden alleen beschrijvingen gepubliceerd
waarvan de "gemodereerd" vlag is aangevinkt. Deze instelling wordt gebruikt
door de publieksomgeving.

Alleen
gemodereerde
annotaties
publiceren

Als deze vlag is aangevinkt, dan worden alleen annotaties gepubliceerd
waarvan de "gemodereerd" vlag is aangevinkt. Deze instelling wordt gebruikt
door de publieksomgeving.

Automatisch op
niet-gemodereerd
zetten na wijzigen

Als deze vlag is aangevinkt, worden beschrijvingen na muteren op "Niet
gemodereerd" gezet.

Brontype voor
auteursrechthouders

Deze instelling geeft aan welk brontype gebruikt wordt voor de
auteursrechthouders.

Brontype voor
multimedia bij
annotaties

Standaardinstelling voor de invoer van annotaties. Als hier ook multimediale
objecten aan gekoppeld mogen worden, dan geldt deze instelling als
standaard brontype voor de gekoppelde multimedia.

Volume voor
multimedia bij
annotaties

Als er multimedia toegevoegd mag worden bij annotaties, dan kan er een
Volume geconfigureerd worden voor de opslag.

Volume voor
encoderen

De locatie waar tijdelijke bestanden geplaatst moeten worden voor het
encoderen (filmbestanden en audiobestanden die ge-encodeerd moeten
worden voor streaming).

Maximum aantal
zoekresultaten
(publiek)

De beide instellingen voor het maximum aantal zoekresultaten zijn bedoeld om
de belasting op het systeem te verminderen. Indien veel mensen zoekvragen
stellen die een groot aantal resultaten opleveren (duizenden) kan het zin
hebben om het maximum aantal in te stellen.

Thesaurus
aanwezig?

Atlantis kan gebruik maken van een (Oracle-)thesaurus. Door middel van de
thesaurus wordt er geavanceerde zoek-functionaliteit geboden: zoeken met
synoniemen, bredere termen en smallere termen. Als de thesaurus niet
aanwezig is, of niet gevuld, hebben deze functies geen betekenis en worden ze
ook niet getoond.

Moderatie op
stamgegevens

Deze instelling geeft aan of moderatie op stamgegevens mogelijk is. Wanneer
deze instelling aan staat zullen ongemodereerde stamgegevens een rode kleur
krijgen om aan te geven dat ze niet gemodereerd zijn. Het recht om te
modereren moet gegeven worden via de rechtenpagina. Deze pagina is te
vinden via Beheerder > autorisatie > rechten per gebruikersgroep

Unieke identificatie
automatisch in
hoofdletters
omzetten

Deze instelling geeft aan of de unieke identificatie in een beschrijving
automatisch omgezet moet worden in hoofdletters.

IP-adres gebied - Invoer en mutatie

Via dit scherm wordt een IP-adres gebied voor het intranet ingevoerd of gewijzigd. Dit betreft de
volgende informatie:

IP-adres
start

Start-adres van IP-adres gebied

IP-adres
eind

Eind-adres van IP-adres gebied
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Uitsluiten
Als deze vlag niet is aangevinkt, dan geldt het ingevoerde IP-adres gebied als intranet. Als
deze vlag is aangevinkt, dan geldt het ingevoerde IP-adres gebied als deel van het Internet.

Druk op Opslaan om de instelling op te slaan.
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Autorisatie

Met deze pagina's kunnen gebruikers worden aangemaakt en rechten aan gebruikers gegeven worden.

Kijk hier voor een stappenplan voor het aanmaken en beheren van gebruikers.

Gebruikers

Binnen dit scherm worden nieuwe gebruikers aangemaakt, kunnen ze een Gebruikersgroep (rechten)
krijgen en kan er een segmentbeperking gekoppeld worden.

Niet-anonieme gebruikers zijn personen of instanties die een registratie hebben in het systeem. Een
gebruiker kan via een gebruikersnaam/wachtwoord inloggen, mits de gebruiker als actieve gebruiker is
aangeduid.
Er zal één gebruiker in de lijst staan die een vinkje heeft staan bijNiet geregistreerd. Dit is de
anonieme, dus niet ingelogde gebruiker. Ook aan de anonieme gebruiker zijn rechten toe te kennen.

Met het Nieuw icoon kan een nieuwe gebruiker worden aangemaakt.

Doordat een gebruiker is ingedeeld in één of meer gebruikersgroepen, heeft hij autorisaties (rechten)
binnen Atlantis.

In de bovenste tabel worden de gebruikers gedefinieerd en beheerd. Voor de geselecteerde gebruiker
uit de bovenste tabel wordt in de middelste tabel getoond tot welke gebruikersgroepen de gebruiker
behoort. De onderste tabel geeft een overzicht van het de segmenten waarbinnen de toegekende
rechten gelden.

Gebruikers - Invoer en Mutatie

Via dit scherm wordt de informatie van een nieuwe gebruiker ingevoerd of die van een bestaande
gebruiker gewijzigd.

Gebruikersnaam Naam waarmee de gebruiker zichzelf aanmeldt (verplicht).
Wachtwoord Wachtwoord waarmee de gebruiker zichzelf aanmeldt (verplicht).
Wachtwoord
(nogmaals)

Controle van wachtwoord (verplicht).

Titel Titel van de gebruiker.
Naam Achternaam van de gebruiker.
Voornaam Voornaam van de gebruiker.
Adres Adres van de gebruiker.
Postcode Postcode van de gebruiker.
Woonplaats Woonplaats van de gebruiker.
TelefoonnummerTelefoonnummer van de gebruiker.
E-mail adres E-mail adres van de gebruiker (verplicht).
Standaard
segment

In dit segment komen nieuwe beschrijvingen terecht die de gebruiker aanmaakt.

Actief
Vlag of het een actieve gebruiker betreft. Niet actieve gebruikers kunnen niet
inloggen.

Niet
geregistreerde
gebruiker

Vlag die aangeeft dat dit de 'anonieme gebruiker' is. De anonieme gebruiker is de
gebruiker die niet is ingelogd. Hier kunnen een aantal basisrechten aan worden
toegekend.

Op rekening
Via deze vlag kan er worden aangegeven of de gebruiker 'op rekening' mag
bestellen. Deze gebruiker hoeft dus niet direct te betalen via iDeal in de webwinkel.
Alleen nodig als Ogone/direct betalen via internet is ingesteld.

Verstuur e-mail
met gegevens

Via deze vlag kunnen de (inlog)gegevens verstuurd worden naar het email adres
van de gebruiker (zowel bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker als een
bestaande gebruiker).

Reset
wachtwoord

Via deze vlag kan het wachtwoord gereset worden. Na aanvinken en opslaan van de
gebruiker wordt er een nieuw wachtwoord gegenereerd en naar het ingestelde
emailadres verstuurd.

Druk op Opslaan om de gebruiker op te slaan.

Gebruikersgroepen - Selectie
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Via dit scherm worden alle gebruikersgroepen gepresenteerd. Gebruikersgroepen bepalen de rechten
die een gebruiker heeft. De selectieboxen in de eerste kolom geven aan of de geselecteerde gebruiker
tot deze groep behoort.

Door de selectieboxen aan of uit te vinken, wordt aangegeven van welke groepen een gebruiker lid is.

Druk op Opslaan om de gebruikersgroepen te koppelen aan de gebruiker.

Segmenten - Selectie

Via dit scherm worden segmenten gekoppeld. Segmenten worden gekoppeld aan een gebruikersgroep.
Het segment bepaald zo waar de rechten gelden die de gebruikersgroep toekent aan een gebruiker.

Door gebruik te maken van verschillende gebruikersgroepen en segmenten per gebruiker kan een
gebruiker heel precies rechten toegekend krijgen in delen van Atlantis.

Door segmenten aan te vinken in de lijst worden deze gekoppeld aan de eerder geselecteerde
gebruikersgroep

Door geen segmenten aan te vinken wordt aangegeven de gebruikersgroep in alle segmenten de
toegekende rechten heeft.

Druk op Opslaan om de segmenten te koppelen aan de gebruikersgroep.

Rechten per gebruikersgroep

Met dit scherm worden de gebruikersgroepen en de bijbehorende rechten gepresenteerd en beheerd.

In de bovenste tabel worden de gebruikersgroepen gedefinieerd en beheerd. In de onderste tabel
worden voor de geselecteerde gebruikersgroep uit de bovenste tabel de rechten weergegeven die
toegewezen zijn aan de gebruikersgroep.

Gebruikersgroepen - Invoer en Mutatie

Via dit scherm wordt de informatie van een nieuwe gebruikersgroep ingevoerd of die van een bestaande
gebruikersgroep gewijzigd:

Naam Naam van de gebruikersgroep.
OmschrijvingOmschrijving van de gebruikersgroep.

Nieuwe
gebruikers

Vlag die aangeeft of nieuw geregistreerde gebruikers automatisch in deze groep worden
geplaatst. Dit betreft gebruikers die zichzelf registreren.
Let op dat deze groep niet teveel rechten toegekend krijgt.

Druk op Opslaan om de gebruikersgroep op te slaan.

Rechten - Selectie

Via dit scherm worden alle rechten gepresenteerd. Selectieboxen geven aan of een gebruikersgroep een
recht wel of niet heeft. Door deze aan of uit te vinken wordt bepaald welke rechten de geselecteerde
gebruikersgroep heeft.

Druk op Opslaan om de rechten te koppelen aan de gebruikersgroep.

Gebruikers per gebruikersgroep

Met dit scherm worden de gebruikersgroepen en de bijbehorende gebruikers gepresenteerd en beheerd.
Ook is het hier mogelijk om een segment te koppelen.

In de bovenste tabel worden de gebruikersgroepen gedefinieerd en beheerd. In de middelste tabel
worden de gebruikers gepresenteerd die tot de geselecteerde groep behoren.

De onderste tabel geeft de segmenten waarin de rechten van de gebruikersgroep voor de gekoppelde
gebruiker gelden.

met het icoon kan een nieuwe gebruikersgroep aangemaakt worden.

Gebruikersgroepen - Invoer en Mutatie
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Via dit scherm wordt de informatie van een nieuwe gebruikersgroep ingevoerd of die van een bestaande
gebruikersgroep gewijzigd:

Naam Naam van de gebruikersgroep.
OmschrijvingOmschrijving van de gebruikersgroep.

Nieuwe
gebruikers

Vlag die aangeeft of nieuw geregistreerde gebruikers automatisch in deze groep worden
geplaatst. Dit betreft gebruikers die zichzelf registreren.
Let op dat deze groep niet teveel rechten toegekend krijgt.

Druk op Opslaan om de gebruikersgroep op te slaan.

Gebruikers - Selectie

Via dit scherm worden alle gebruikers gepresenteerd. De selectieboxen in de eerste kolom geven aan of
de gebruiker lid is van de geselecteerde gebruikersgroep. Door de selectieboxen aan of uit te vinken
geeft u aan welke gebruikers lid zijn van de groep.

Druk op Opslaan om de gebruikers te koppelen aan de gebruikersgroep.

Rechten

Met dit scherm worden de rechten gepresenteerd en beheerd.

De lijst van beschikbare rechten is vastgelegd in Atlantis. Met behulp van het icoon kan de lijst met
rechten ververst worden na een software update van Atlantis. Door de update kunnen er bijvoorbeeld
rechten bijgekomen zijn. Dit wordt automatisch gedaan bij het starten van de applicatie.

Beschikbare rechten

Hieronder volgt een lijst met alle beschikbare rechten in Atlantis. Ook is bij elk recht aangegeven waar
dit recht invloed op heeft.

Annotatie_

De annotatie_ rechten hebben invloed op de mogelijkheden die een gebruiker met annotaties heeft.
Deze rechten hebben alleen invloed als de annotatiemodule geactiveerd is.

Bekijken

Met dit recht komt er een nieuw menuitem beschikbaar onder het medewerker menu: 'Annotaties'.
Hierin kunnen alle toegevoegde annotaties bekeken en eventueel bewerkt worden.

Op de publieksomgeving heeft dit recht ook invloed. Zonder dit recht kan een gebruiker de
toegevoegde annotaties bij een document niet bekijken.

Modereren

Op de publieksomgeving kunnen annotaties alleen bekeken worden als ze gemodereerd zijn (mits
ingesteld). Met dit recht kan een gebruiker annotaties (de)modereren in de beheeromgeving.

Dit betekend dat een gebruiker met dit recht annotaties (on)zichtbaar kan maken voor de
publieksomgeving.

Multimedia_toevoegen

Als dit recht is toegekend heeft een gebruiker de mogelijkheid multimediabestanden toe te voegen bij
een annotatie. Deze mogelijkheid is beschikbaar op de beheer- en publieksomgeving.

Muteren

Een gebruiker met dit recht kan de tekst van bestaande annotaties aanpassen.

Toevoegen
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Dit recht is heeft invloed op de publieksomgeving en zorgt er voor dat gebruikers nieuwe annotaties
mogen plaatsen. Op de beheeromgeving bestaat deze mogelijkheid niet.

Verwijderen

Dit recht is alleen van toepassing op de beheeromgeving. Gebruikers met dit recht mogen bestaande
annotaties verwijderen.

Beheerwebsite

Zonder dit recht is het niet mogelijk om op de beheeromgeving in te loggen.

Beheer_aanvragenregistratie_bekijken

Dit recht is nodig om het aanvragenregistratie scherm te mogen bekijken.

Beheer_Applicatie

Dit recht is nodig om diverse systeeminstellingen te kunnen wijzigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
intranetrange in het systeeminstellingen scherm.

Beheer_Auteursrecht_

De volgende rechten hebben betrekking tot het aanmaken van auteursrechthouders in het beheerder
menu.

Bekijken

Met dit recht kunnen de auteursrechthouders bekeken worden.

Muteren

Met dit recht kunnen de auteursrechthouders gemuteerd worden.

Toevoegen

Met dit recht kunnen de auteursrechthouders toegevoegd worden.

Verwijderen

Met dit recht kunnen de auteursrechthouders verwijderd worden.

Beheer_Autorisatie_

Dit zijn diverse rechten die toegekend kunnen worden aan gebruikers welke beslissingen mogen nemen
over de rechten van andere gebruikers (denk hierbij ook aan segmenten).

Deze rechten hebben alleen invloed op de beheeromgeving.

Bekijken

Met dit recht kunnen de diverse autorisatieinstellingen bekeken worden. Zonder dit recht is het ook niet
mogelijk wijzigingen aan te brengen in de huidige autorisatie.

Muteren

Met dit recht mogen wijzigingen aangebracht worden in de huidige autorisatie. Denk hierbij aan het
toekennen en ontnemen van rechten van gebruikersgroepen.

Toevoegen

Dit recht maakt het mogelijk nieuwe gebruikers, gebruikersgroepen en segmenten aan te maken.

Verwijderen

Dit recht geeft de mogelijkheid bestaande gebruikers, gebruikersgroepen en segmenten te verwijderen.

Beheer_Bestellingenregistratie_bekijken

Dit recht is nodig om het bestellingenoverzicht te mogen bekijken.

- 104 -



Beheer_bezoekenregistratie_bekijken

Dit recht is nodig om het bezoekenregistratie scherm te mogen bekijken.

Beheer_Diversen_

De rechten onder Beheer_Diversen zijn alleen van invloed op de beheeromgeving. Deze rechten hebben
invloed op metavelden, metapaths, downloadresoluties, annotatiesoorten, auteursrechten, mediatypes,
presentatieprofielen, tabbladen en volumes

Bekijken

Met dit recht worden de hiervoor genoemde items zichtbaar in het beheermenu.

Muteren

Met dit recht kunnen wijzigingen worden aangebracht in de hiervoor genoemde items.

Toevoegen

Met dit recht kunnen toevoegineng worden gedaan in de hiervoor genoemde items.

Verwijderen

Met dit recht kunnen in de hiervoor genoemde items verwijderingen worden uitgevoerd.

Beheer_Documenten_

Deze rechten hebben invloed de mogelijkheden die gebruikers hebben om met records op de
beheeromgeving om te gaan.

Bekijken

Als een gebruiker de mogelijkheid moet hebben naar de detailpagina te kunnen navigeren bij een
bestaand record, dan moet dit recht worden toegekend.

Toevoegen

Dit recht betekend dat een gebruiker nieuwe documenten toe mag voegen.

Muteren

Met dit recht mag een gebruiker bestaande documenten wijzigen.

Verwijderen

Dit recht zorgt er voor dat een gebruiker bestaande documenten mag verwijderen.

Samenvoegen

Dit recht zorgt er voor dat een gebruiker bestaande documenten mag samenvoegen.

Transformeren

Dit recht zorgt er voor dat een gebruiker bestaande documenten mag transformeren.

Beheer_OAI_

Dit zijn verschillende rechten welke betrekking hebben op OAI. Met deze rechten kunnen OAI-
koppelingen worden ingesteld en beheerd.
Via OAI kunnen bronnen van buiten Atlantis in Atlantis worden ingeladen.

Deze rechten worden meestal alleen aan DeventIT medewerkers toegekend.

Bekijken

Hiermee kunnen de verschillende OAI koppelingen worden bekeken. Zonder dit recht is het menu-item
niet te zien.

Muteren
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Met dit recht kunnen bestaande OAI koppelingen worden gewijzigd.

Toevoegen

Met dit recht kunnen nieuwe OAI koppelingen worden toegevoegd.

Verwijderen

Met dit recht kunnen bestaande OAI koppelingen worden verwijderd.

Beheer_Processen_

Deze rechten hebben invloed op het procesbeheer in atlantis.

Processbeheer is momenteel nog niet beschikbaar.

Beheer_Seriegewijs_

De volgende rechten hebben betrekking tot de verschillende functionaliteiten bij het seriegewijs
beschrijven. Als de gebruiker het recht heeft komt de optie bij het seriegewijs beschrijven beschikbaar.

Met_veldcontrole

Met Controle op veld niveau wordt alleen gekeken of de te wijzigen velden in alle geselecteerde
documenten dezelfde inhoud hebben of leeg zijn.

Overschrijven

Bestaande waarde mag overschreven worden met de nieuwe waarde.

Toevoegen

Er mag een nieuwe waarde worden teogeveogd als er nog geen waarde aanwezig is.

Verwijderen

Bestaande waardes mogen verwijderd worden.

Zonder_veldcontrole

Seriegewijs beschrijven zonder veldcontroles overschrijft altijd bestaande waardes.

Beheer_sodaanvragenregistratie_bekijken

Dit recht is nodig om het Scanning on Demand aanvragenregistratie scherm te mogen bekijken.

Beheer_Verplichte_Velden_Negeren

Met dit recht mogen sommige verplichte velden toch leeg blijven tijdens het invoeren van een
document.

Als de velden in de database verplicht zijn, moeten ze oneacht dit recht wel of niet is toegekend worden
ingevuld.

Dynamische schermen houden op het moment van schrijven ook geen rekening met dit recht.

Beheer_Vertrouwelijke_Velden_Inzien_Nat_

Deze groep rechten is alleen van toepassing op Naturalis. Door deze rechten te ontnemen kunnen
bepaalde velden uit het formulier verwijderd worden.

Agent_Info

Heeft invloed op de Agent informatievelden.

Audit_Info

Met dit recht kunnen de auditvelden beschikbaar worden gesteld.

Locality_Info
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Met dit recht kunnen verschillende location velden beschikbaar worden gesteld.

Storage_Info

Met dit recht kunnen verschillende storage velde nbeschikbaar worden gesteld.

Beheer_Webwinkel_

Deze groep velden zijn van invloed op de webwinkelinstellingen.

Deze rechten hebben dus alleen invloed op de beheeromgeving.

Ook hebben deze rechten alleen nut als de webwinkel module geactiveerd is.

Bekijken

Dit ercht is nodig om het webwinkel menu in de beheeromgeving te kunnen zien.

Toevoegen

Dit recht is nodig om administraties, feestdagen, kortingen, publicatiesoorten, reproductiesoorten,
standaardtoeslagen en verzendmethodes toe te voegen

Muteren

Dit recht is nodig om administraties, feestdagen, kortingen, publicatiesoorten, reproductiesoorten,
standaardtoeslagen en verzendmethodes aan te passen

Verwijderen

Dit recht is nodig om administraties, feestdagen, kortingen, publicatiesoorten, reproductiesoorten,
standaardtoeslagen en verzendmethodes te verwijderen

Containerrelaties_

Deze rechten hebben invloed op de containerrelaties (relaties tussen brontypen) tussen verschillende
documenten. Zonder dit recht kan een gebruiker bijvoorbeeld geen persoon aan een akte koppelen.

Toevoegen

Dit recht zorgt er voor dat een gebruiker nieuwe relaties tussen documenten kan leggen (koppelen).

Verwijderen

Dit recht zorgt er voor dat een gebruiker relaties tussen documenten kan verwijderen (ontkoppelen).

Document_Alleeneigen_Muteren

Dit recht bepaald of een gebruiker alleen in een beschrijving mag muteren wanneer deze beschrijving
door dezelfde gebruiker is aangemaakt. Wordt overschreven door het document_muteren recht.

Document_

Bekijken

Als dit recht niet is toegekend dan kunnen gebruikers niet op de detailschermen van de documenten
komen.

Gemodereerd_muteren

Als dit recht niet is toegekend dan kunnen gebruikers gemodereerde beschrijvingen niet muteren.

Hernummeren

Met dit recht krijgen gebruikers het recht om in een ordening de bestanddelen te hernummeren.

Importeren

Als dit recht is toegekend heeft de gebruiker in het medewerker menu een extra optie "importeren". Met
dit recht kunnen verschillende imports gedaan worden.
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Modereren

Een gemodereerd document is zichtbaar op de publieksomgeving. Een gedemodereerd document is dit
niet. Gebruikers met dit recht kunnen de moderatiestatus op een document veranderen om het zo
(on)zichtbaar voor het publiek te maken.

Gebruikers met dit recht kunnen ongemodereerde documenten op de puiblieksomgeving zien en
kunnen documenten direct vanuit de publieksomgeving (de)modereren

Muteren

Gebruikers met dit recht kunnen direct vanuit de publieksomgeving naar het detailrecord op de
beheeromgeving navigeren.

Toevoegen

Gebruikers met dit recht mogen documenten op de beheeromgeving toevoegen

Verwijderen

Gebruikers met dit recht kunnen documenten verwijderen. Dit recht heeft invloed op de
beheeromgeving en de publieksomgeving

Dossiervorming

Gebruikers met dit recht hebben op de publieksomgeving de mogelijk zelf dossiers aan te leggen.
Hiervoor is wel de dossiermodule nodig.

Dynamische_velden

Gebruikers met dit recht kunnen in het beheer scherm van de dynamische veldconfiguratie.

Externe_thesaurus

Gebruikers met dit recht kunnen in het beheer scherm van de Externe Thesaurus.

Importsets_bekijken

Zonder dit recht is het niet mogelijk imp[ortsets te bekijken. Het is dus ook niet mogelijk jouw eigen
importset te bekijken als dit recht niet is toegekend.

Indexeren

Als dit recht is toegekend kunnen gebruikers via de beheeromgeving een indexering van documenten
starten. Zelfs als dit recht is toegekend, is er een admin wachtwoord nodig om tussen 9.00 en 17.00
uur te kunnen indexeren.

Movement

ALs dit recht is toegekend dan kan de gebruiker in het 'verplaatsen' scherm in het medewerker menu.

Multimedia

De volgende rechten hebben invloed op de bestanden welke worden toegevoegd als zijnde multimedia
(dit kunnen echter allerlei soorten bestanden zijn, denk hierbij aan PDF of TXT).

Bekijken

Zonder dit recht kunnen gebruikers niet op de imageviewer van DeventIT komen. Ook worden in de
beheeromgeving de thumbnails op een detailbeschrijving verborgen. Het is dus niet mogelijk hier
wijzigingen in aan te brengen, zelfs al is dat recht toegekend.

Modereren

Alleen gemodereerde multimedia is zichtbaar op de publieksomgeving. Gebruikers met dit recht kunnen
multimediabestanden modereren.

Muteren
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Gebruikers met dit recht kunnen bestaande multimediabestanden aanpassen. Het gaat hier om de
metadata bij het multimediabestand, maar ook het multimediabestand zelf kan vervangen worden als dit
recht is toegekend.

Toevoegen

Gebruikers met dit recht kunnen nieuwe multimediabestanden toevoegen aan bestaande documenten.
Als het recht ontbreekt zal ook het multimedia toevoegen icoon verborgen worden.

URLSBekijken

Gebruikers met dit recht kunnen de directe URLs van een multimediabestand zien als ze het
multimediatabblad openen.

Verwijderen

Gebruikers met dit recht kunnen bestaande multimediabestanden verwijderen. Als een
multimediabetand aan één record gekoppeld zit, wordt alleen de koppeling verbroken. Zodra de laatste
koppeling wordt verbroken zal het bestand ook van schijf verwijderd worden.

Navigeren

Gebruikers met dit recht krijgen toegang tot het navigeren scherm in het medewerker menu.

NietGemodereerdZoeken

Gebruikers met dit recht mogen documenten vinden welke niet gemodereerd zijn. Normaal worden niet
gemodereerde documenten verborgen. Dit recht heeft invloed op publiek en beheeromgeving.

NietOpenbaarZoeken

Gebruikers met dit recht mogen documenten vinden welke nog niet als 'OPENBAAR' zijn aangemerkt.
Normaal worden niet openbare documenten verborgen. Dit recht heeft invloed op publiek en
beheeromgeving.

Openbare_Zoekvragen_Benaderen

Gebruikers met dit recht krijgen onder het medewerker menu de optie "Zoekvragen". Hiermee kunnen
bewaarde zoekvragen benaderd worden.

ProcesBeheer

De volgende rechten hebben invloed op procesbeheer

Bekijken

Nog niet geïmplementeerd

Muteren

Nog niet geïmplementeerd

Toevoegen

Nog niet geïmplementeerd

Verwijderen

Nog niet geïmplementeerd

Rapportages

Gebruikers met dit recht mogen rapportages maken. Rapportages geven gedetailleerde informatie in een
vooraf bepaalde layout. Een rapport kan worden gemaakt over een detailrecord of over een selectie van
documenten. Zonder dit recht wordt het knopje om rapporten mee te genereren verborgen.

Rubrieken

Medewerkers met dit recht krijgen bij een detailbeschrijving toegang tot het tabblad rubriekenschema.

- 109 -



Chapter 13

Scanningondemand_aanvragen

Gebruikers met dit recht mogen een nieuwe SOD aanvraag toevoegen.

Scanningondemand_muteren

Gebruikers met dit recht mogen SOD aanvragen muteren.

Schermbouwer

De volgende rechten hebben invloed op de schermbouwer

Bekijken

Medewerkers met dit recht kunnen de schermbouwer templates en velden in het beheerder menu
bekijken.

Muteren

Medewerkers met dit recht kunnen de schermbouwer templates en velden in het beheerder menu
muteren.

Toevoegen

Medewerkers met dit recht kunnen nieuwe schermbouwer templates en velden aanmaken.

Verwijderen

Medewerkers met dit recht kunnen schermbouwer templates en velden verwijderen.

Seriegewijs_Beschrijven

Gebruikers met dit recht hebben de mogelijkheid documenten seriegewijs te beschrijven. Seriegewijs
beschrijven houdt in dat één wijziging op meerdere documenten tegelijk kan worden doorgevoerd.
Zonder dit recht wordt het knopje voor seriegewijs beschrijven niet getoond.

Sodbatch_

De volgende rechten hebben betrekking tot het digitaliseerbatches sherm in het scanning on demand
scherm.

Bekijken

Medewerkers met dit recht kunnen de digitaliseerbatches bekijken.

Muteren

Medewerkers met dit recht kunnen de digitaliseerbatches aanpassen. DIt recht is ook nodig om de
digitaliseerbatches te verwerken.

Toevoegen

Medewerkers met dit recht kunnen digitaliseerbatches aanmaken.

Verwijderen

Medewerkers met dit recht kunnen digitaliseerbatches verwijderen.

Stambestand

Stambestanden bevatten informzatie welke voor meerdere documenten relevant kunnen zijn. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan Auteurs. Bibliotheekstukken kunnen meerdere auteurs hebben, maar een auteur
kan ook aan meerdere bibliotheekstukken hebben gewerkt. Om niet telkens een nieuw bestand te
hoeven aanmaken voor dezelfde auteur wordt zijn informatie in een stambestand opgenomen. Dit
bestand kan dan bij meerdere records geselecteerd worden.

Modereren
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Medewerkers met dit recht hebben de mogelijkheid stambestanden te modereren. Niet gemodereerde
stambestanden kunnen niet gevonden worden door medewerkers welke het recht "Niet_gemodereerd_
zoeken" niet hebben.

Muteren

Medewerkers met dit recht kunnen bestaande stambestanden aanpassen. Deze aanpassing kan dus van
invloed zijn voor alle documenten welke aan dit stambestand gekoppeld zijn.

Toevoegen

Medewerkers met dit recht kunnen nieuwe stambestanden aanmaken.

Verwijderen

Medewerkers met dit recht kunnen bestaande stambestanden verwijderen. Als dit stambestand aan
meerdere records gekoppeld is, zal dit stambestand van al deze records ontkoppeld worden.

Statistieken_bekijken

Gebruikers met dit recht kunnen de statistieken welke in atlantis worden bijgehouden bekijken. In de
statistieken worden onder andere veelgebruikte zoektermen bewaard. Statistieken worden alleen
bewaard als de statistieken module actief is.

Thesaurus

Deze rechten hebben invloed op het thesaurusgedeelte in atlantis.

Bekijken

Gebruikers met dit recht kunnen de thesaurusitems in atlantis bekijken. Zonder dit recht wordt onder
het beheerder menu het kopje "Thesaurus browser" niet getoond.

Muteren

Gebruikers met dit recht mogen bestaande thesaurus records aanpassen.

Toevoegen

Gebruikers met dit recht mogen nieuwe thesaursurecords toevoegen.

Verwijderen

Gebruikers met dit recht mogen bestaande thesaurusrecords verwijderen.

Werkset

De volgende rechten gaan over de werksets in atlantis.

Bekijken

Gebruikers met dit recht kunnen alle openbare en al hun eigen werksets bekijken. Zonder dit recht
wordt het kopje "Werksets" onder het medewerker menu niet getoond.

Muteren

Gebruikers met dit recht mogen records aan bestaande werksets toevoegen. Ook kunnen deze
gebruikers records uit bestaande werksets verwijderen. Verder geeft dit de mogelijkheid werksets te
hernoemen.

Toevoegen

Gebruikers met dit recht mogen nieuwe werksets aanmaken.

Verwijderen

Gebruikers met dit recht mogen bestaande werksets verwijderen.

Zoekvraag_Opslaan

- 111 -



Chapter 13

Gebruikers met dit recht mogen zoekvragen opslaan.
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Document configuratie

Annotatiesoorten

In dit scherm kunnen alternatieve tabbladen aangemaakt worden welke gebruikt worden om extra
tabbladen weer te geven in de detail omschrijving.

Annotatiesoorten - Invoer en Mutatie

Via dit scherm wordt de informatie van een nieuwe annotatiesoort ingevoerd of die van een bestaande
annotatiesoort gewijzigd. Dit betreft de volgende informatie:

Omschrijving Omschrijving van de annotatiesoort (bv. Correctie, Informatie, etc.)

Icoon Icoon waarmee de annotatiesoort wordt gerepresenteerd.

In het scherm wordt een aantal standaardfuncties via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Een icoon kan worden geselecteerd door middel van de 'Bladeren'-knop ('Browse' in het engels). Na
bewaren wordt het icoon gepresenteerd.

Met wordt een reeds bestaand icoon verwijderd. Een bestaand icoon kan vervangen worden door
een nieuw icoon te selecteren.

Het icoon is een grafische representatie van de annotatiesoort. Het getal dat naast het icoon verschijnt,
is het aantal ingevoerde annotaties van die soort.

Auteursrechten

Auteursrechthouders zijn personen en instanties die rechthebbende zijn op het bronmateriaal. Aan de
organisatie die het bronmateriaal beheert, wordt al dan niet toestemming gegeven om het materiaal op
Internet te kunnen publiceren of om reproducties te maken.

Ook bepalen de auteursrechten of voor het gebruik van de reproductie voor privédoeleinden of voor
publicatie al dan niet toestemming is vereist.

Deze rechten en afspraken worden samen met de houder geregistreerd onder het kopje auteursrechten.

Met dit scherm worden de auteursrechten en houders via een tabel gepresenteerd en beheerd. Zie
tabelfuncties voor een beschrijving van de bedieningsmogelijkheden.

Auteursrechten - Invoer en Mutatie

Via dit scherm wordt de informatie van een nieuwe auteursrechthouder en zijn rechten ingevoerd of
bestaande gegevens gewijzigd:

Omschrijving De omschrijving van de combinatie van auteursrechthouder en zijn rechten.

Auteursrechthouder
Hier kan een persoon gekoppeld worden als auteursrechthouder. De lijst van
auteursrechthouders die gepresenteerd wordt bestaat uit alle objecten van het
brontype dat geconfigureerd is in de applicatie-instellingen.

Toestemming
nodig voor gebruik
privé

Indien aangevinkt is toestemming van de auteursrechthouder nodig voor
privégebruik van een reproductie.

Toestemming
nodig voor gebruik
publicatie

Indien aangevinkt is toestemming van de auteursrechthouder nodig voor
publicatie van een reproductie.

Toestemming
gegeven voor

Indien aangevinkt mag op internet worden gepubliceerd. Als dit recht niet is
aangevinkt zal er in plaats van de afbeelding een icoon komen te staan met een
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publicatie Internet auteursrechtelijk beschermd melding.

Toestemming
gegeven voor
publicatie sites van
derden

Indien aangevinkt mag op sites van derden worden gepubliceerd. Als dit recht niet
is aangevinkt zal er op sites van derden, die bijvoorbeeld door OAI de
beschrijvingen hebben geharvest, in plaats van de afbeelding een icoon komen te
staan met een auteursrechtelijk beschermd melding. Op de eigen publiekssite
blijven de afbeeldingen wel zichtbaar.

Toestemming
gegeven voor
reproductie derden

Indien aangevinkt mag de beherende organisatie reproducties maken. Als deze
optie niet is aangevinkt, dan kan de afbeelding niet besteld worden.

Afloopdatum
Wanneer de opgegeven datum voorbij is wordt de afbeelding behandeld alsof er
geen auteursrecht gekoppeld is. Dit betekent dat (wanneer de afbeelding
gemodereerd is) deze normaal te bekijken en te bestellen is.

Opmerkingen Eventuele opmerkingen bij het auteursrecht kunnen hier ingevuld worden.

Beschrijvingsgroepen

Met dit scherm worden de beschrijvingsgroepen gepresenteerd en beheerd. Daarnaast worden met dit
scherm ook de beschrijvingssoorten die in een groep zitten gepresenteerd en beheerd. De soorten die in

een groep horen kunnen met het icoon beheerd worden.

Zie tabelfuncties voor een beschrijving van de bedieningsmogelijkheden.

Beschrijvingssoorten - Invoer en mutatie

Via dit scherm wordt de informatie van een nieuwe beschrijvingsgroep ingevoerd of die van een
bestaande beschrijvingsgroep gewijzigd:

Naam Naam van de groep

Specifiek
zoekscherm

Een beschrijvingsgroep kan een specifiek zoekscherm hebben, dit wordt
geconfigureerd met een XSLT template.

parent groep
Beschrijvingsgroepen kunnen genest worden. Dit gebeurd door het aangeven van de
parent groep.

In het scherm wordt een aantal standaardfuncties via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Beschrijvingssoorten

Met dit scherm worden de beschrijvingssoorten en de bijbehorende annotatievelden gepresenteerd en
beheerd. Zie tabelfuncties voor een beschrijving van de bedieningsmogelijkheden.

In de bovenste tabel worden de beschrijvingssoorten gedefinieerd en beheerd. In de onderste tabel
worden voor de geselecteerde beschrijvingssoort uit de bovenste tabel de bijbehorende annotatievelden
weergegeven.

Beschrijvingssoorten - Invoer en mutatie

Via dit scherm wordt de informatie van een nieuwe beschrijvingssoort ingevoerd of die van een
bestaande beschrijvingssoort gewijzigd:

Naam Naam van de beschrijvingssoort

Module De module waar de beschrijvingssoort bij hoort.

Deze
beschrijvinggsoort
is intern / extern

Hiermee wordt aangegeven of de documenten van deze beschrijvinggsoort in de
Oracle database bevinden of dat er gebruik wordt gemaakt van externe bronnen.

Hoofdtabel
Tabelnaam van de hoofdtabel van de beschrijvingsstructuur in de database. Dit is
een starttabel waarmee/waarvanuit de relaties van/naar de andere tabellen uit de
beschrijvingsstructuur worden gelegd.
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Overige tabellen
Namen van de andere tabellen die tezamen in de database de beschrijvingsstructuur
van de beschrijvingssoort bevatten.

Definitie XML-
document

Een XSLT-expressie waarmee het standaard XML-document van de
beschrijvingsstructuur naar een volledig geneste vorm kan worden
getransformeerd. In het standaard XML-document zijn de stamlijsten niet genest.
Dit maakt navigeren over het document lastig. Daarom kan er een XSLT-expressie
opgegeven worden die het document wel volledig genest maakt. Binnen Atlantis
wordt altijd gebruik gemaakt van het volledig geneste document.

Bij zowel 'Overige tabellen' als 'Definitie XML-document' wordt een gepresenteerd. Hiermee kan er
een default vulling aan beide velden gegeven worden. De bestaande vulling wordt overschreven.

Voor 'Overige tabellen' betekent dit dat alle tabellen met dezelfde prefix (bijvoorbeeld TH_, ISAD_ of NT
_) in het veld worden gezet.

Voor 'Definitie XML-document' wordt er een XSLT-expressie gegenereerd die in grote lijnen een volledig
genest document maakt van het basis document. De expressie is gebaseerd op de vulling van het veld
'overige tabellen' en is niet gegarandeerd correct.

In het scherm wordt een aantal standaardfuncties via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Annotatievelden - Invoer en Mutatie

Via dit scherm wordt de informatie van een nieuw annotatieveld ingevoerd of die van een bestaand
annotatieveld gewijzigd. Dit betreft de volgende informatie:

Omschrijving Naam van het annotatieveld

In het scherm wordt een aantal standaardfuncties via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Op de velden in de aangelegde lijst van annotatievelden kan een beschrijving van deze
beschrijvingssoort worden geannoteerd.

Beschrijvingssoorten per Brontype

Met dit scherm worden de brontypen en de beschrijvingssoorten per brontype gepresenteerd en
beheerd. Zie tabelfuncties voor een beschrijving van de bedieningsmogelijkheden.

In de bovenste tabel worden de brontypen gedefinieerd en beheerd. In de onderste tabel worden voor
het geselecteerde brontype uit de bovenste tabel de beschrijvingssoorten weergegeven.

Brontypen - Invoer en Mutatie

Via dit scherm wordt de informatie van een nieuw brontype ingevoerd of die van een bestaande
brontype gewijzigd. Dit betreft de volgende informatie:

Naam Naam van het brontype

Icoon Icoon waarmee een object van het brontype wordt gerepresenteerd

Presentatieprofiel
Instellingen die gebruikt worden om thumbnails en afbeeldingen van gekoppelde
beeldbestanden via Intranet of Internet te presenteren

Segment Standaard segment waartoe een object van dit brontype behoort

Rubriekenschema Deze vlag geeft aan of dit brontype gebruikt wordt als rubriekenschema.

Zoekscherm
Deze vlag geeft aan of dit brontype, als het een rubriekenschema betreft, gebruikt
moet worden in het zoekscherm.

In het scherm wordt een aantal standaardfuncties via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.
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Een icoon kan geselecteerd worden met de knop "Bladeren" (of "Browse"). Vervolgens kan een bestand
geselecteerd worden. Na bewaren wordt het icoon gepresenteerd.

Met wordt een bestaand icoon verwijderd. Een bestaand icoon kan vervangen worden door een
nieuw icoon te selecteren.

Het icoon is een visuele presentatie van een object die getoond wordt als er geen multimediale objecten
zijn gekoppeld. Zijn er wel multimediale objecten gekoppeld, dan vormt de thumbnail of het icoon van
het eerste gekoppelde multimediale object de visuele presentatie. Zie ook: Iconen en thumbnails.

Beschrijvingssoorten Per Brontype - Invoer en Mutatie

Via dit scherm wordt de informatie van een aan een brontype gekoppelde beschrijvingssoort ingevoerd
of gewijzigd. Dit betreft de volgende informatie:

Beschrijvingssoort Selectie van een beschrijvingssoort.

In het scherm wordt een aantal standaardfuncties via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Brontypen

Met dit scherm worden de brontypen en de relaties tussen brontypen gepresenteerd en beheerd. Zie
tabelfuncties voor een beschrijving van de bedieningsmogelijkheden.

In de bovenste tabel worden de brontypen gedefinieerd en beheerd. In de tweede en derde tabel
worden de relaties met andere brontypen gepresenteerd. De tweede tabel presenteert de brontypen die
in de hiërarchie boven het geselecteerde brontype zitten. De brontypen die in de hiërarchie onder het
geselecteerde brontype zitten, worden gepresenteerd in de derde tabel.

Brontypen - Invoer en Mutatie

Via dit scherm wordt de informatie van een nieuw brontype ingevoerd of die van een bestaande
brontype gewijzigd. Dit betreft de volgende informatie:

Naam Naam van het brontype

Icoon Icoon waarmee een object van het brontype wordt gerepresenteerd

Presentatieprofiel
Instellingen die gebruikt worden om thumbnails en afbeeldingen van gekoppelde
beeldbestanden via Intranet of Internet te presenteren

Segment Standaard segment waartoe een object van dit brontype behoort

Rubriekenschema Deze vlag geeft aan of dit brontype gebruikt wordt als rubriekenschema.

Zoekscherm
Deze vlag geeft aan of dit brontype, als het een rubriekenschema betreft, gebruikt
moet worden in het zoekscherm.

In het scherm wordt een aantal standaardfuncties via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Een icoon kan geselecteerd worden met de knop "Bladeren" (of "Browse"). Vervolgens kan een bestand
geselecteerd worden. Na bewaren wordt het icoon gepresenteerd.

Met wordt een bestaand icoon verwijderd. Een bestaand icoon kan vervangen worden door een
nieuw icoon te selecteren.

Het icoon is een visuele presentatie van een object die getoond wordt als er geen multimediale objecten
zijn gekoppeld. Zijn er wel multimediale objecten gekoppeld, dan vormt de thumbnail of het icoon van
het eerste gekoppelde multimediale object de visuele presentatie. Zie ook: Iconen en thumbnails.

Relaties tussen brontypen - Invoer en Mutatie
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Via dit scherm wordt een brontype gekoppeld met het huidige brontype of wordt de koppeling (relatie)
gewijzigd. De volgende informatie is hierbij van toepassing:

Brontype Het brontype waarmee de relatie wordt gemaakt.

Is eigenaar

Deze vlag geeft aan of de documenten 'boven' de gekoppelde documenten in de
hiërarchie eigenaar zijn van de gekoppelde documenten. Dit heeft invloed op het
verwijderproces: als de eigenaar verwijderd wordt, worden de kinderen ook
automatisch verwijderd.

Is hiërarchisch

Relaties tussen brontypen kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Het
kan een 'horizontale' relatie zijn (bijvoorbeeld tussen verwante beschrijvingen) of een
'verticale' relatie (bijvoorbeeld tussen personen in een akte). De 'verticale' relaties
kunnen dan ook hiërarchisch bedoeld zijn. Hiermee wordt aangegeven dat het
onderste brontype de relatie een onderdeel is van het bovenste brontype.

Is multimedia
Deze vlag geeft aan of dit een relatie is voor multimediaobjecten. Per brontype mag er
maar één relatie zijn waarbij deze vlag aan staat.

Volume
Indien het een relatie voor multimediaobjecten betreft, kan er een volume
geconfigureerd worden.

Toon op het
'relaties'
tabblad

Deze vlag geeft aan hoe de relatie gepresenteerd moet worden. Als de vlag aanstaat
komen alle objecten terecht op het tabblad 'Relaties' van de detailbeschrijving. In het
andere geval krijgen de objecten een eigen tabblad op de detailbeschrijving.

Gebruik voor
detailnavigatie

Geeft aan of de relatie gebruikt moet worden voor navigatie. De navigatie wordt dan
gepresenteerd bij een gekoppeld document. Bijvoorbeeld de relatie tussen een krant en
zijn pagina's: als deze vlag aanstaat kan er bij een pagina doorgebladerd worden naar
de volgende en vorige pagina's. Als deze vlag uitstaat kan dat niet.

Tabblad(heen)
Met zowel Tabblad (heen) als Tabblad(terug) kunnen alternatieve tabbladen worden
geconfigureerd voor het leggen van de relatie. Deze tabbladen worden gebruikt als er
vanaf een detailbeschrijving (het 'relaties' tabblad bijvoorbeeld) een relatie wordt
aangemaakt. Op deze manier kunnen bepaalde relaties bijvoorbeeld gegroepeerd
worden op 1 tabblad. bv. verzamelbeschijvingen en deelbeschrijvingen. De tabbladen
kunnen gekozen worden nadat deze zijn aangemaakt in het tabbladen scherm.

Tabblad(terug)

Kopieer (heen) Met de vlag 'Kopieer (heen)' en 'kopieer (terug)' kan worden aangegeven of een relatie
van dit type moet worden meegekopieerd bij het kopieren van een record van de
'andere kant' van dit relatietype.Kopieer (terug)

Url (heen)
Met zowel Url (heen) als Url(terug) kunnen alternatieve pagina's worden
geconfigureerd voor het leggen van de relatie. Deze pagina's worden gebruikt als er
vanaf een detailbeschrijving (het 'relaties' tabblad bijvoorbeeld) een relatie wordt
aangemaakt. Op deze manier kan er bijvoorbeeld voor depotplaatsing een andere
pagina gebruikt worden dan voor het toevoegen van een bestanddeel aan een archief.

Url (terug)

Relatienaam
heen

Dit is de naam die gebruikt wordt voor de relatie gezien vanaf de bovenkant van de
relatie.

Relatienaam
terug

Dit is de naam die gebruikt wordt voor de relatie gezien vanaf de onderkant van de
relatie.

Specifieke
namen

Naast de algemene relatienaam (heen en terug) als groepering, kan er bij het koppelen
van twee beschrijvingen ook een specifieke naam gegeven worden. Hierbij kan
gekozen worden uit de hier getoonde lijst.

Voorbeeld: tussen beschrijvingen en personen zijn relaties mogelijk. Bijvoorbeeld die
van 'Maker' en 'Gemaakt object'. Specifieker kan het hier gaan om 'Auteur', 'Producer'
of 'Fotograaf', afhankelijk van het type beschrijving. Een ander voorbeeld is de relatie
'Druk' tussen een boek-beschrijving en een editie-beschrijving (het fysieke object).
Door middel van de specifieke namen kan gecommuniceerd worden om welke druk het
dan gaat.

Kolom ID's

In sommige gevallen kan het gebeuren er eigenschappen bij een relatie moeten
worden opgeslagen. In dat geval kan het zijn dat er vanuit de beschrijvingssoort-
structuur een link wordt gelegd naar de relaties. Deze link wijst naar de relaties in het
algemeen. Er moet dus nog geconfigureerd worden welke specifieke relatie er gebruikt
moet worden. Dit wordt gedaan door het ID van de betreffende kolom op te nemen bij
de relatie.

In het scherm wordt een aantal standaardfuncties via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.
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Brontype conversie

Omzetten configuratie

Het omzetten van een document gebeurt op basis de beschrijvingssoort waarbinnen het document valt.
De route welke genomen moet worden bij het omzetten kan in dit scherm ingesteld worden.

Omzetten configuratie- Invoer en Mutatie

Via dit scherm worden de verschillende routes aangemaakt of gemuteerd.

Van
in dit veld wordt een keuze gemaakt welk
documenttype er omgezet gaat worden.

Via
via welke bovenliggende documenttype wordt
de omzetting uitgevoerd.

Naar naar welk documenttype wordt het omgezet.

XML configuratie
hier wordt aangegeven welke velden worden
meegenomen met de omzetting.

In het scherm wordt een aantal standaardfuncties via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Content management velden

Met dit scherm worden de beschrijvingssoorten en de bijbehorende content management velden
gepresenteerd en beheerd. Zie tabelfuncties voor een beschrijving van de bedieningsmogelijkheden.

In de bovenste tabel worden de beschrijvingssoorten gedefinieerd en beheerd. In de onderste tabel
worden de content management velden van de geselecteerde beschrijvingssoort gedefinieerd en
beheerd. De onderste tabel kan gefilterd worden op de eigenschappen van de velden. Op deze manier
kan snel een bepaalde set van velden bekeken worden.

Dit scherm maakt het ook mogelijk om een beschrijvingssoort inclusief zijn content management velden
te kopieren naar een nieuwe beschrijvingssoort. Om hier gebruik van te maken moet er een naam

ingegeven worden voor de nieuwe soort. Daarna kan er bevestigd worden door op de klikken.

Ook is het mogelijk om een beschrijvingssoort inclusief zijn content management velden en formulieren
te exporteren. Het XML bestand met deze gegevens kan dan eventueel ergens anders geïmporteerd
worden.

Wijzigingen op de content management velden moeten uiteindelijk doorgevoerd worden op de

database. Dit kan gedaan worden zodra alle wijzigingen gedaan zijn. Doorvoeren kan met het icoon .

Voor twee velden is er een standaard vulling. Het gaat hier om het icoon veld en het globale zoekveld.
Het icoonveld zal het icoon tonen van de eerste gekoppelde multimedia, het globale zoekveld zal door
alle velden van een beschrijving zoeken.

Beschrijvingssoorten - Invoer en mutatie

Via dit scherm wordt de informatie van een nieuwe beschrijvingssoort ingevoerd of die van een
bestaande beschrijvingssoort gewijzigd:

Naam Naam van de beschrijvingssoort

Module De module waar de beschrijvingssoort bij hoort.

Deze
beschrijvinggsoort
is intern / extern

Hiermee wordt aangegeven of de documenten van deze beschrijvinggsoort in de
Oracle database bevinden of dat er gebruik wordt gemaakt van externe bronnen.

Hoofdtabel
Tabelnaam van de hoofdtabel van de beschrijvingsstructuur in de database. Dit is
een starttabel waarmee/waarvanuit de relaties van/naar de andere tabellen uit de
beschrijvingsstructuur worden gelegd.
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Overige tabellen
Namen van de andere tabellen die tezamen in de database de beschrijvingsstructuur
van de beschrijvingssoort bevatten.

Definitie XML-
document

Een XSLT-expressie waarmee het standaard XML-document van de
beschrijvingsstructuur naar een volledig geneste vorm kan worden
getransformeerd. In het standaard XML-document zijn de stamlijsten niet genest.
Dit maakt navigeren over het document lastig. Daarom kan er een XSLT-expressie
opgegeven worden die het document wel volledig genest maakt. Binnen Atlantis
wordt altijd gebruik gemaakt van het volledig geneste document.

Bij zowel 'Overige tabellen' als 'Definitie XML-document' wordt een gepresenteerd. Hiermee kan er
een default vulling aan beide velden gegeven worden. De bestaande vulling wordt overschreven.

Voor 'Overige tabellen' betekent dit dat alle tabellen met dezelfde prefix (bijvoorbeeld TH_, ISAD_ of NT
_) in het veld worden gezet.

Voor 'Definitie XML-document' wordt er een XSLT-expressie gegenereerd die in grote lijnen een volledig
genest document maakt van het basis document. De expressie is gebaseerd op de vulling van het veld
'overige tabellen' en is niet gegarandeerd correct.

In het scherm wordt een aantal standaardfuncties via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Content management velden - Invoer en Mutatie

Via dit scherm wordt de informatie van een nieuw content management veld ingevoerd of die van een
bestaand veld gewijzigd:

Naam Naam van het content management veld.

Volgnummer
Het nummer dat wordt gebruikt om de volgorde van presenteren te beinvloeden
in bijvoorbeeld een zoekscherm.

Veld definitie Een XSLT-expressie die de waarde van het content management veld bepaalt.

Selectie query Een SQL-query waarmee een selectielijst in het zoekscherm gevuld kan worden.

Publiek / Beheer Deze vlaggen geven aan in welke omgeving(en) het veld gebruikt mag worden.

Sorteerveld /
Zoekveld (Globaal)
/ Resultaatveld /
Icoonveld/
contextveld

Hiermee wordt aangegeven of het veld voor zoeken, sorteren en/of presenteren
gebruikt kan worden.

Bij een zoekveld kan er ook aangegeven worden of het bij eenvoudig zoeken
gebruikt kan worden.

Als het een resultaatveld betreft, kan het ook het icoonveld zijn. Het icoonveld
wordt gebruikt in de galerijweergeve.

Datum / Numeriek /
Tekst / Full text

Deze vlaggen geven aan wat voor type informatie een veld kan bevatten. De
vlaggen bepalen ook de zoekmogelijkheden die beschikbaar zijn. Binnen een
datumveld kan er bijvoorbeeld niet vrij gezocht worden met "bevat". Op een full
text veld kan er niet gezocht worden met "groter dan".

Van ... tot en met ...
Wanneer deze vlag aangevinkt is, wordt het desbetreffende veld als een "van ...
tot en met ..."-veld gepresenteerd in het zoekscherm van de publieksomgeving.

sorteer functie
Hier kan een specifieke database functie worden opgegeven die gebruikt moet
worden voor het sorteren. De genoemde functie moet natuurlijk ook
daadwerkelijk in de database aanwezig zijn.

Standaard
alfabetisch

Deze vlag wordt gebruikt voor het alfabetisch navigeren.

Bij de veld definitie wordt ook een gepresenteerd. Hiermee kan de basis van een veld definitie
gegenereerd worden. De popup die geopend wordt, presenteert een boom, een tekstveld en een aantal
aanvinkmogelijkheden.

De boom presenteert de database structuur van de beschrijvingssoort. Op het hoogste niveau wordt de
hoofdtabel gepresenteerd met daaronder de overige tabellen. Als een element geselecteerd wordt komt
deze terecht in het tekstveld. Door de CTRL toest ingedrukt te houden kunnen meerdere elementen
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geselecteerd worden. De vinkjes voor elk element maken duidelijk of het veld herhaalbaar is (als de vlag
aangevinkt is, wordt er een for-each (zie XSLT) gegenereerd.

De aanvinkmogelijkheden passen elk de gegenereerde expressie aan:

Compleet
XSLT

Als deze vlag aanstaat wordt er een compleet XSLT document gegenereerd, inclusief de
benodigde header en footer. Als de vlag uitstaat wordt alleen de selectie van de
elementen gegenereerd.

Formateer
datumvelden

Met deze vlag worden de datumvelden als dd/mm/jjjj gepresenteerd, in plaats van
jjjjmmdd.

Relaties Genereert een stuk voorbeeld XSLT voor het opzoeken van gerelateerde documenten.

In het scherm wordt een aantal standaardfuncties via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Download resoluties

Met dit scherm worden de downloadresoluties beheerd. Zie tabelfuncties voor een beschrijving van de
bedieningsmogelijkheden.

Download resolutie - Invoer en Mutatie

Via dit scherm wordt een downloadresolutie ingevoerd of gewijzigd. Dit betreft de volgende informatie:

Omschrijving Omschrijving van de downloadresolutie

Bestandstype Bestandstype voor presentatie op Internet of Intranet

Kwaliteit Kwaliteitsindicatie voor presentatie op Internet of Intranet

Horizontale resolutie
Maximale resolutie horizontaal voor presentatie op Internet of
Intranet

Verticale resolutie
Maximale resolutie verticaal voor presentatie op Internet of
Intranet

In het scherm wordt een aantal standaardfuncties via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Het bestandstype geeft aan in welk bestandstype de presentatie moet plaatsvinden. Dit is bijvoorbeeld
JPG, PNG of GIF. Bij de presentatie van een beeld, wordt het beeld naar dit bestandstype geconverteerd.
Als er geen bestandstype is ingevuld, dan wordt het bestandstype van het beeld in de database
verondersteld.

De kwaliteit geeft aan welke kwaliteitsfactor moet worden ingesteld. Voor JPG-bestanden is dit een
percentage waarbij 100 staat voor de hoogste kwaliteit. Bij PNG is dit een factor tussen 2-9 waarbij 2 de
minste compressie geeft en 9 de hoogste compressie. Bij andere bestandsformaten heeft deze instelling
geen invloed. Als de instelling leeg wordt gelaten, dan wordt standaardwaarden van respectievelijk 80%
en 6 verondersteld voor de desbetreffende bestandstypen.

De resolutieinstellingen geven aan wat de maximale resoluties zijn waarop gepresenteerd wordt.

De resoluties horizontaal en verticaal geven een vlak aan waarbinnen de afbeelding wordt
gepresenteerd. Als één van deze instellingen leeg is, worden alle afbeeldingen gepresenteerd op de
resolutie van de andere instelling. Als beide instellingen leeg zijn, dan gelden er geen maximale
resoluties en wordt de afbeelding in originele resolutie gepresenteerd. In het algemeen geldt dat de
verhouding tussen hoogte en breedte van een afbeelding altijd in stand wordt gehouden.

Dynamische velden

Met dynamische velden kunnen er extra velden worden toegevoegd in de database. Deze kunnen
vervolgens met de schermbouwer opgenomen worden in een formulier.

Als een veld is aangemaakt dan kunnen hier alleen nog maar de teksten worden aangepast. Belangrijk is
dus om voor het aanmaken van een veld goed na te denken over de configuratie hiervan.

Tabel Selecteer hier de tabel waar het nieuwe veld in gaat komen.

Veld
Vul hier de naam in van het nieuwe veld. Deze naam is alleen zichtbaar in de Database.
Gebruik geen spaties maar, waar nodig, underscores.
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Veldtype

Hier wordt het type van het veld gekozen. Er zijn 4 keuzes:

STRING Dit maakt een normaal tekstveld aan.

BOOL
Dit maakt een veld aan die een ja/nee waarde bevat in de vorm van een 1 of
0. Dit veld is altijd maar 1 teken lang.

DATE
In dit veld wordt een datum opgeslagen. Dit veld is altijd 8 tekens lang
(jjjjmmdd).

NUMERIC
Dit is een numeriek veld en kan alleen hele nummers bevatten. Het is niet
mogelijk om hier getallen met komma's in te plaatsen. Dit veld is maximaal 38
tekens.

Veldlengte Hier is aan te geven hoeveel tekens er in het veld opgeslagen mogen worden.

Helptekst
Hier kan je een tekst ingeven die getoond wordt in de mouse-over pop-up die getoond
wordt als er met de muis over het veld in het formulier wordt gegaan. Maximum lengte is
50 tekens.

Headertekst
Dit is de tekst die gebruikt wordt in de header van het grid, in het geval dat dit een veld
binnen een aggregatie betreft. Maximum lengte is 50 tekens.

Labeltekst
Deze tekst wordt als label boven het veld in het formulier getoond. Maximum lengte is
50 tekens.

Errortekst
Deze tekst wordt getoond bij het rode uitroepteken als het veld onjuist gevuld is.
Bijvoorbeeld als het een verplicht veld is dat leeg is gelaten. Maximum lengte is 50
tekens.

Formulieren

Met dit scherm worden de beschrijvingssoorten en de bijhorende formulieren gepresenteerd en
beheerd. Zie tabelfuncties voor een beschrijving van de bedieningsmogelijkheden.

In de bovenste tabel worden de beschrijvingssoorten gedefinieerd en beheerd. In de onderste tabel
worden voor de geselecteerde beschrijvingssoort uit de bovenste tabel de formulieren weergegeven.

Beschrijvingssoorten - Invoer en mutatie

Via dit scherm wordt de informatie van een nieuwe beschrijvingssoort ingevoerd of die van een
bestaande beschrijvingssoort gewijzigd:

Naam Naam van de beschrijvingssoort

Module De module waar de beschrijvingssoort bij hoort.

Deze
beschrijvinggsoort
is intern / extern

Hiermee wordt aangegeven of de documenten van deze beschrijvinggsoort in de
Oracle database bevinden of dat er gebruik wordt gemaakt van externe bronnen.

Hoofdtabel
Tabelnaam van de hoofdtabel van de beschrijvingsstructuur in de database. Dit is
een starttabel waarmee/waarvanuit de relaties van/naar de andere tabellen uit de
beschrijvingsstructuur worden gelegd.

Overige tabellen
Namen van de andere tabellen die tezamen in de database de beschrijvingsstructuur
van de beschrijvingssoort bevatten.

Definitie XML-
document

Een XSLT-expressie waarmee het standaard XML-document van de
beschrijvingsstructuur naar een volledig geneste vorm kan worden
getransformeerd. In het standaard XML-document zijn de stamlijsten niet genest.
Dit maakt navigeren over het document lastig. Daarom kan er een XSLT-expressie
opgegeven worden die het document wel volledig genest maakt. Binnen Atlantis
wordt altijd gebruik gemaakt van het volledig geneste document.

Bij zowel 'Overige tabellen' als 'Definitie XML-document' wordt een gepresenteerd. Hiermee kan er
een default vulling aan beide velden gegeven worden. De bestaande vulling wordt overschreven.

Voor 'Overige tabellen' betekent dit dat alle tabellen met dezelfde prefix (bijvoorbeeld TH_, ISAD_ of NT
_) in het veld worden gezet.
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Voor 'Definitie XML-document' wordt er een XSLT-expressie gegenereerd die in grote lijnen een volledig
genest document maakt van het basis document. De expressie is gebaseerd op de vulling van het veld
'overige tabellen' en is niet gegarandeerd correct.

In het scherm wordt een aantal standaardfuncties via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Formulieren - Invoer en Mutatie

Via dit scherm wordt de definitie van een formulier ingevoerd of gewijzigd. Dit betreft de volgende
informatie:

Naam Naam van het formulier

URL Link naar het formulier

Standaard
Vlag die aangeeft of het formulier een standaard formulier is. Het standaard formulier wordt
getoond indien aan een gebruiker geen formulieren zijn toegewezen.

In het scherm wordt een aantal standaardfuncties via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Gebruikersgroepen - Selectie

Dit betreft de volgende informatie:

Gebruikersgroep De gebruikersgroep die aan het geselecteerde formulier wordt gekoppeld.

Standaard Geeft aan of dit het standaardformulier voor deze gebruikersgroep is.

In het scherm wordt een aantal standaardfuncties via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Grid templates

Grid templates

In dit scherm kunnen tabel templates ingesteld worden. Op basis van de kolommen in de hoofdtabel
van de Beschrijvingssoort kan er in dit scherm ingesteld worden welke kolommen zichtbaar zijn in de
tabelweergave van het zoekresultaat. Per beschrijvingssoort kunnen er meerdere templates aangemaakt
worden.

Er kan er een template ingesteld worden door de knop te gebruiken. Hierdoor opent zich het Grid
templates muteren scherm.

Eventueel kan er per gebruiker een standaard grid template ingesteld worden in de
Gebruikersvoorkeuren.

Grid templates - invoer en mutatie

In dit scherm wordt de informatie van de Grid templates ingevoerd of die van een bestaande template
gewijzigd:

Hoofdtabel Naam van de hoofdtabel van de beschrijvingssoort.

Omschrijving Omschrijving van de template.
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Een XML-expressie die de weergegeven waarde van de velden bepaalt. Wanneer de knop wordt gebruikt kunnen meerdere kolommen van de hoofdtabel gekozen
worden. Ook kan de volgorde van weergave bepaald worden. Door in de popup op de pijl rechtsonder te klikken wordt de XML expressie gegenereerd die de velden vult. De
waarde in de aangegeven kolommen wordt dan per beschrijving weergegeven in het grid. Niet alles kan via deze popup geconfigureerd worden.

De volgende mogelijkheden zijn aanwezig:

<ADDITEM>ADD_NCRS_AGENTNAMES_LASTNAME</ADDITEM>

Zorgt ervoor dat een kolom getoond wordt (de aanduiding is een ADD ID, bestaande uit een tabelnaam en een kolomnaam).

<ADDITEM READONLY="1">ADD_NCRS_AGENTNAMES_LASTNAME</ADDITEM>

Een kolom wordt als alleen-lezen getoond.

<ADDITEM DEFAULTVALUE="achternaam">ADD_NCRS_AGENTNAMES_LASTNAME</ADDITEM>

Een kolom wordt getoond, nieuwe rijen krijgen een defaultwaarde.

<ADDITEM DEFAULTVALUE="achternaam" INVISIBLE="1">ADD_NCRS_AGENTNAMES_LASTNAME</ADDITEM>

Een kolom wordt niet getoond, nieuwe rijen krijgen wel een defaultwaarde.

<ADDITEM HEADER="Death date (verbatim)">ADD_NCRS_AGENT_DEATHDATESTRING</ADDITEM>

Een kolom krijgt een afwijkende header-text Dit kan gebruikt worden als de standaard header text niet voldoende is.

<SINGLELIZE>ADD_NCRS_AGENTNAMES_FIRSTNAME</SINGLELIZE>

De genoemde relatie wordt platgeslagen, waardoor een versimpeld grid gebruikt kan worden.

<INDICATORFIELDS>ADD_NCRS_AGENTNAMES_LASTNAME</INDICATORFIELDS>

De genoemde kolom wordt gebruikt om aan te geven wat de huidige rij is. Deze kolom moet wel aanwezig zijn.

Volledig voorbeeld:

<ITEMS>
<ADDITEM DEFAULTVALUE="EditGridNick" INVISIBLE="1">ADD_NCRS_AGENTNAMES_NICKNAME</ADDITEM>
<ADDITEM>ADD_NCRS_AGENTNAMES_TITLE</ADDITEM>
<ADDITEM>ADD_NCRS_AGENTNAMES_FIRSTNAME</ADDITEM>
<ADDITEM>ADD_NCRS_AGENTNAMES_LASTNAME</ADDITEM>
<ADDITEM READONLY="1">ADD_NCRS_AGENT_URL</ADDITEM>
<ADDITEM>ADD_NCRS_AGENT_BIRTHDATESTRING</ADDITEM>
<ADDITEM HEADER="Death date (verbatim)">ADD_NCRS_AGENT_DEATHDATESTRING</ADDITEM>
<SINGLELIZE>ADD_NCRS_AGENTNAMES_AGENTIDFKEY</SINGLELIZE>
<INDICATORFIELDS>ADD_NCRS_AGENTNAMES_FIRSTNAME</INDICATORFIELDS>
<INDICATORFIELDS>ADD_NCRS_AGENTNAMES_LASTNAME</INDICATORFIELDS>

</ITEMS>

In het scherm wordt een aantal standaardfuncties via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Indexeren

In een aantal gevallen worden veldwaarden samengesteld met behulp van XSLT. Bijvoorbeeld bij het
definiëren van een verkorte beschrijving en bij het definiëren van Content Management Velden.

Deze XSLT-expressies worden uitgerekend bij het opslaan van een nieuwe of gewijzigde beschrijving,
waardoor de verkorte beschrijving of de inhoud van het content management veld bepaald wordt.
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Via de functie 'indexeren' kunnen de definities behorend bij een geselecteerde beschrijvingssoort
opnieuw uitgerekend worden. Alle beschrijvingen van die beschrijvingssoort worden dan uit de
database opgehaald en opnieuw geïndexeerd. Dit proces kan, afhankelijk van de hoeveelheid aan
gegevens, veel tijd in beslag nemen en gaat daarom ook na het verlaten van dit scherm op de
achtergrond door.

Het proces kan eventueel verfijnd worden door aan te geven dat alleen de content management velden
geïndexeerd moeten worden en door aan te geven dat alleen de nog niet geïndexeerde documenten
geïndexeerd moeten worden.

Keuzelijsten

Keuzelijst - Invoer en Mutatie

Via dit scherm wordt de definitie van een keuzelijst ingevoerd. Een keuzelijst kan ingesteld worden om
een gebruiker de mogelijkheid te geven om een gegevens uit een lijst te kiezen ipv een vrije invoer.

Het eerste gedeelte geeft aan op welke tabel en welk veld de keuzelijst gemaakt moet worden. Met de
checkboxen Uitbreidbaar en Vrije invoer kan aangegeven worden hoeveel vrijheid de gebruiker heeft op
dit veld. Afhankelijk hiervan kan de gebruiker zelf de keuzelijst uitbreiden of hebben ze een vrije invoer
naast de keuzelijst. Als laatste in dit scherm kan de keuzelijst nog gekoppeld worden aan een specifieke
beschrijvingssoort zodat andere beschrijvingen die gebruik maken van dezelfde structuur deze keuzelijst
niet krijgen.

In het tweede gedeelte worden de verschillende keuzes gedefinieerd. Er kan een standaardkeuze
ingesteld worden.

In het scherm wordt een aantal standaardfuncties via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Mediatypes

Met dit scherm worden de mediatypes gepresenteerd en beheerd. Zie tabelfuncties voor een
beschrijving van de bedieningsmogelijkheden.

Verder zijn er nog twee opties om de mediatypes en de multimedia objecten bij te werken.

De eerste mogelijkheid is om het mediatype opnieuw te bepalen voor reeds opgeslagen multimedia
objecten. Dit kan door een mediatype te selecteren en vervolgens alle objecten van dat type opnieuw
langs te lopen en te verversen. In situaties waar veel objecten het "standaard" mediatype hebben kan dit
gebruikt worden om deze koppelingen te verversen.

De twee mogelijkheid is om de HTML die gebruikt wordt voor streaming opnieuw te bepalen. Deze
functie voert dan de ingevoerde XSLT expressies opnieuw uit. Dit gebeurt niet bij het indexeren van de
documenten.

Mediatypes - Invoer en Mutatie

Via dit scherm wordt een mediatype ingevoerd of gewijzigd. Dit betreft de volgende informatie:

Mediatype Extensie van multimedia bestand

Icoon Icoon waarmee bestanden met deze extensie gepresenteerd worden

Standaard Vlag of het een standaard mediatype betreft

Expressie voor
streaming

Een XSLT-expressie die bepaalt welke HTML er gebruikt moet worden om streaming
video- of audiomateriaal te gebruiken.

Encoderen Een vlag die aangeeft of er wel of niet geëncodeerd moet worden

Video bestand Een vlag die aangeeft of het mediatype een video bestands type is

Audio bestand Een vlag die aangeeft of het mediatype een audio bestands type is

In het scherm wordt een aantal standaardfuncties via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.
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De standaardvlag zorgt er voor dat een icoon getoond wordt bij ongeregistreerde extensies en
mediatype(s) die geen iconen hebben.

(Let op! De onderstaande configuratie moet alleen worden toegepast wanneer er in Atlantis gebruikt
wordt gemaakt van streaming)

Bij mediatypes is de mogelijkheid om de volgende hokjes aan te vinken: encoderen, video bestand,
audio bestand. Dit moet juist worden gedaan anders zal er niet geëncodeerd worden. Bij een .mov
mediatype bijvoorbeeld encoderen ja, video bestand ja, audio bestand nee. Bij alle mediatypes die
uiteindelijk gestreamed gaan worden, moet encoderen worden aangevinkt inclusief video of audio,
omdat anders de kans bestaat dat het bestand niet kan worden afgespeeld met Silverlight, i.v.m. het
gebruik van diverse codecs. Kortom per mediatype dat zal moeten worden gestreamed moeten er altijd
twee vlaggen worden aangezet.

Metafields

In dit scherm kunnen metavelden worden toegevoegd, verwijderd of bijgewerkt.

Een metapad heeft verschillende velden, waarvan de volgende verplicht zijn:

Name: De naam wordt gebruikt om dit specifieke veld later in selectielijsten te kunnen selecteren.

Sourcetable: De sourcetable geeft aan bij welke tabel dit veld hoort. Dit kan elke tabel zijn, zolang hij
maar in de ADD is opgenomen.

Multiple: Geeft aan of dit metaveld een enkelvoudig of samengesteld veld is. Een samengesteld veld
heeft andere velden dan een enkelvoudig veld.

Field: Dit geeft aan welk veld in de tabel gebruikt wordt bij dit metaveld. Bij een enkelvoudig veld is dit
een veld dat al aanwezig is in de tabel (en is opgenomen in de ADD). Bij een samengesteld veld is dit
veld vrije invoer. LET OP het veld mag niet hetzelfde heten als een veld welke al in deze tabel bestaat.

Multiplefield: Als het veld een samengesteld veld is, moet via een trigger worden aangegeven welke
velden er in dit veld moeten worden opgenomen. Een trigger begint met 'begin' en eindigt met 'end;'
Dit veld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om data te bewerken voordat het in het zoekveld
terechtkomt. Een goed voorbeeld hiervan is de filtering vooraf van Nijmegen. Hier is gebruik gemaakt
van een multiplefield om de filters om te zetten. In de trigger werdt gebruikt gemaakt van meerdere
if/elsif statements om de data om te vormen (if 'doopsregisters 1300-1400' or 'doopsregisters 1400-
1500') then veld := 'doopsregisters'

Verder zijn de volgende velden optioneel:

Wordlinktable: Dit veld geeft aan of het metaveld in aparte woorden wordt opgesplits. Als dit veld
gevuld is, dan zalde inhoud van het metaveld op spaties worden gesplitst en de losse woorden zullen in
de wordtable worden opgenomen. Dit is vooral belangrijk als je op de losse woorden in een tekst moet
kunnen zoeken.

Wordtable: Deze alleen vullen als de woorden in een aparte tabel moeten worden opgenomen. Wordt
deze tabel niet ingevuld, maar is de wordlinktable wel ingevuld, dan wordt FRM_WOORDEN als default
gebruikt. Dit gebruik je bijvoorbeeld om aparte tabellen voor OCRteksten aan te geven.

Voorbeeld van een Metafield

Name: Voor- en achternaam

Sourcetable: NT_ENTRIESPRSN

Multiple: Ja

Field: Fullname

wordlinktable:

Wordtable:

MultipleField:

begin if :new.FULLNAME is null or :old.FULLNAME is null or :old.FULLNAME = :new.FULLNAME then
:new.FULLNAME := :new.VOORNAAM ||' '|| :new.ACHTERNAAM; end if; end;
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LET OP Na opslaan van een metafield kun je in principe alleen de naam van het metafield (dus niet het
veld wat je in de tabel hebt aangemaakt/toegekend) en de trigger aanpassen! Als je een van de andere
velden aan wilt passen, zul je een nieuw metafield aan moeten maken.

Metapaths

In dit scherm kunnen metapaden worden toegevoegd, verwijderd of bijgewerkt.

Metapaden hebben 4 velden. Alle velden zijn verplicht.

Het veld 'Description' is de omschrijving van het metapad. Deze zul je gebruiken om hem in
dropdownlists terug te kunnen vinden.

De 'From table' is een selectielijst die alle beschikbare hoofdtabbellen bevat. De gekozen tabel heeft
altijd een link met frm_xmlbeschrijvingen.

De 'To table' is de tabel waarheen wordt genavigeerd. Deze tabel zal een metaveld bevatten (of gaan
bevatten) welke je opneemt bij het CMVeld.

Om van de Fromtable naar de Totable te kunnen komen moet er over een pad genavigeerd worden. Dit
is het 'Transformationpath'. Het transformationpath bestaat uit een (serie) innerjoin(s). De innerjoins
gaan uit van "frm_xmlbeschrijvingen b" en moeten bij de totable terecht komen. LET OP frm_
xmlbeschrijvingen heeft ALTIJD de alias 'b'. LET OP de Totable moet ZONDER alias worden
opgenomen. Dit komt omdat het zoekmodel geen weet heeft van de alias die je voor deze tabel
gebruikt. Hij zal de tabel dus altijd op zijn eigen naam bevragen.

Voorbeeld van een transformationpath

Description: 'Gabos to Trefwoord'

From table: 'TH_GABOSENTRY'

To table: 'TH_TREFWOORD'

Transformationpath

inner join th_gabosentry g on (g.xmlbeschrijvingid = b.id)

inner join th_trefwoorden tw on (tw.fromoid = g.oid)

inner join th_trefwoord on (th_trefwoord.oid = tw.tooid)

Presentatieprofielen

Met dit scherm worden de presentatieprofielen gepresenteerd en beheerd. Zie tabelfuncties voor een
beschrijving van de bedieningsmogelijkheden.

Presentatieprofiel - Invoer en mutatie

Via dit scherm wordt een presentatieprofiel ingevoerd of gewijzigd. Dit betreft de volgende informatie:

Naam Naam van het presentatieprofiel

Standaard Vlag of het een standaard presentatieprofiel betreft

Bestandstype Internet Bestandstype voor presentatie op Internet

Kwaliteit Internet Kwaliteitsindicatie voor presentatie op Internet

Horizontale resolutie Internet Maximale resolutie horizontaal voor presentatie op Internet

Verticale resolutie Internet Maximale resolutie verticaal voor presentatie op Internet

Bestandstype Intranet Bestandstype voor presentatie op Intranet

Kwaliteit Intranet Kwaliteitsindicatie voor presentatie op Intranet

Horizontale resolutie Intranet Maximale resolutie horizontaal voor presentatie op Intranet

Verticale resolutie Intranet Maximale resolutie verticaal voor presentatie op Intranet

Bestandstype Icoon Bestandstype voor presentatie op Icoon

Kwaliteit Icoon Kwaliteitsindicatie voor presentatie op Icoon

Horizontale resolutie Icoon Maximale resolutie horizontaal voor presentatie op Icoon
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Verticale resolutie Icoon Maximale resolutie verticaal voor presentatie op Icoon

Videobestandstype Extensie van het gewenste video bestand

Audiobestandstype Extensie van het gewenste audio bestand

Audioformaat Audio codec van het video bestand

Videoformaat Video codec van het video bestand

Video resolutie horizontaal De breedte van de video in pixels

Video resolutie verticaal De hoogte van de video in pixels

Video framerate Het aantal frames per seconde van de video

Video bitrate Het aantal bits per seconde van de video

Audio bitrate Het aantal bits per seconde van de audio

In het scherm wordt een aantal standaardfuncties via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Als de standaardvlag aan staat, wordt dit presentatieprofiel gebruikt wanneer er geen presentatieprofiel
kan worden gevonden.

Voor Internet, Intranet en het icoon worden het bestandstype, de kwaliteit en de maximale resoluties
aangegeven.

Het bestandstype geeft aan in welk bestandstype de presentatie moet plaatsvinden. Dit is bijvoorbeeld
JPG, PNG of GIF. Bij de presentatie van een beeld, wordt het beeld naar dit bestandstype geconverteerd.
Als er geen bestandstype is ingevuld, dan wordt het bestandstype van het beeld in de database
verondersteld.

De kwaliteit geeft aan welke kwaliteitsfactor moet worden ingesteld. Voor JPG-bestanden is dit een
percentage waarbij 100 staat voor de hoogste kwaliteit. Bij PNG is dit een factor tussen 2-9 waarbij 2 de
minste compressie geeft en 9 de hoogste compressie. Bij andere bestandsformaten heeft deze instelling
geen invloed. Als de instelling leeg wordt gelaten, dan wordt standaardwaarden van respectievelijk 80%
en 6 verondersteld voor de desbetreffende bestandstypen.

De resolutieinstellingen geven aan wat de maximale resoluties zijn waarop gepresenteerd wordt.

De resoluties horizontaal en verticaal geven een vlak aan waarbinnen de afbeelding wordt
gepresenteerd. Als één van deze instellingen leeg is, worden alle afbeeldingen gepresenteerd op de
resolutie van de andere instelling. Als beide instellingen leeg zijn, dan gelden er geen maximale
resoluties en wordt de afbeelding in originele resolutie gepresenteerd. In het algemeen geldt dat de
verhouding tussen hoogte en breedte van een afbeelding altijd in stand wordt gehouden.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid downloadresoluties te koppelen aan een presentatieprofiel, dit kan
men doen via de tabel "Downloadresolutie profielen".

(Let op! De onderstaande configuratie moet alleen worden toegepast wanneer er in Atlantis gebruikt
wordt gemaakt van streaming)

FFmpeg heeft voor het encodeer proces input nodig, zonder deze input of het ontbreken van een van
deze, zal FFmpeg falen en een foutmelding teruggeven die vermeldt wordt in de event viewer.

De volgende parameters voor FFmpeg zijn in de code verwerkt en er wordt daarom ook verwacht dat
deze in het presentatieprofiel correct zijn ingevoerd.

• Videobestandstype
• Audiobestandstype
• Audioformaat
• Videoformaat
• VideoResHor
• VideoResVer
• VideoFramerate
• VideoBitrate
• AudioBitrate

Voor het gebruik met Silverlight moeten Videobestandstype en Audiobestandstype als volgt zijn
ingevuld.
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• Videobestandstype: wmv
• Audiobestandstype: mp3

De meest belangrijke parameters zijn Audioformaat en Videoformaat. Om ervoor te zorgen dat de video
Silverlight Compatible is, moeten deze als volgt zijn ingevuld.

• Audioformaat: wmav2
• Videoformaat: wmv2

De resolutie van de video wordt bepaald bij de invoer van VideoResHor (breedte) en VideoResVer
(hoogte), dit wordt gedaan in aantal pixels. Hier moet een fatsoenlijke verhouding worden ingevoerd
anders zal het encodeer proces falen. Een verhouding van 1000 horizontaal x 150 verticaal zal niet
werken. 800 x 500 bijvoorbeeld wel, zolang de verhouding maar reëel is.

• VideoResHor: 800
• VideoResVer: 500

De Framerate van een video is de term die gebruikt wordt voor het aanduiden van de frequentie van
unieke plaatjes (frames) uitgedrukt in secondes (fps). Dit aantal moet worden ingesteld onder
VideoFramerate, het meest voor de hand liggende is 24.

• VideoFramerate: 24

De bitrate is het aantal bits dat worden verwerkt per tijdseenheid, in ons geval is dat per seconde. Deze
worden geconfigureerd bij Video bitrate en Audio bitrate. Let op dit is in Bits en niet in KiloBytes of
dergelijk.

• VideoBitrate: 200000
• AudioBitrate: 64000

Let op! Alle bovenstaande waarden kunnen worden aangepast, wanneer de niet numerieke waarden
worden aangepast is de kans groot dat de video of audio niet meer kan worden afgespeeld met de
Silverlight player.

Downloadresolutie per presentatieprofiel - Invoer
en Mutatie
Via dit scherm wordt een downloadresolutie gekoppeld aan een presentatieprofiel. Dit betreft de
volgende informatie:

Downloadresolutie
Selecteer de gewenste downloadresolutie voor het huidige
presentatieprofiel

Internet
Geeft aan of het downloadresolutie profiel zichtbaar is op
Internet

Intranet
Geeft aan of het downloadresolutie profiel zichtbaar is op
Intranet

In het scherm wordt een aantal standaardfuncties via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Rapportages

Met dit scherm worden de rapportages gepresenteerd en beheerd. Zie tabelfuncties voor een
beschrijving van de bedieningsmogelijkheden.

Rapportages

Het rapportage scherm is opgedeeld in 2 gedeeltes, rapportages en beschrijvingssoorten.Ten eerste
worden de rapportages getoond waarbij een al reeds bestaand rapport kan worden gekozen of er kan

een nieuw rapport worden aangemaakt door middel van de knop. Bij het aanmaken van een nieuw
rapport verschijnt er een nieuw scherm met de desbetreffende velden. Dit scherm zal ook verschijnen

wanneer gebruikt wordt gemaakt van de knop achter een bestaande rapportage.
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In het tweede gedeelte van het rapportages scherm kunnen er één of meerdere beschrijvingssoorten aan
een rapport gekoppeld worden. De koppeling geeft aan welke informatie er in het rapport te zien

moeten zijn. Met behulp van de knop wordt er een scherm geopend met beschikbare
beschrijvingssoorten waaruit een keuze gemaakt kan worden.

Rapportages - Muteren

In dit scherm kan een bestaand rapport aangepast worden of een geheel nieuw rapport gemaakt
worden.

Het veld Beschrijving geeft de naam aan van het rapport. Hierna kan er een Sorteerveld aangegeven
worden waarop het rapport gesorteerd moet worden.

De volgende 3 velden geeft aan welke XSLT bestanden er gekozen moeten worden voor respectievelijk
Content, Header en Footer. De Header en Footer velden zijn alleen nodig wanneer de optie Blokgewijs
aangevinkt staat. In dat geval word het rapport in gedeeltes opgehaald uit de database en is het nodig
om aan te geven hoe het samenvoegen van de verschillende blokken moet gebeuren. Blokgewijs zal
voor grote rapporten van toepassing zijn wanneer de prestaties van Atlantis beïnvloed kunnen worden
door het aanmaken van een rapport.

Onder de velden Content, Header en Footer kan er gekozen worden welk Outputtype het rapport moet
hebben. Dit zal alleen de terugkoppeling van de weergave bepalen maar niet hoe het rapport wordt
opgebouwd. Standaard kan er gekozen worden uit HTML, TXT of XML.

Als laatste kan er aangegeven worden of het rapport Blokgewijs moet zijn en of het een Detailrapoort
betreft. Met detailrapport wordt aangegeven dat het rapport alleen in de detailweergave gebruikt kan

worden. Met behulp van of  kan het rapport opgeslagen worden of kan de popup afgesloten
worden.

Query rapportage

Met Query rapportages kunnen rapportages gemaakt worden die veel data bevatten, of data bevatten
die door reguliere rapportages moeilijk benaderbaar zijn, welke toch snel resultaat geven. Query
rapportages geven rapportages terug in CSV formaat.

Query rapportages zijn meestal bedoeld om over de hele database uit te draaien, het kan echter ook
gewenst zijn om een query rapportage ook in een zoekresultaat beschikbaar te hebben. Hiervoor moet
het vinkje 'Voor een zoekresultaat' zijn aangevinkt, maar is het ook verplicht om in de query frm_
xmlbeschrijvingen x op te nemen.

Met de -nieuw knop kan een nieuwe query rapportage gemaakt worden. De rapportage bestaat uit
een beschrijving en een database query. Daarnaast wordt hier aangegeven of het rapport ook voor een
resultaatweergave beschikbaar is.

Beschrijving De beschrijving van de rapportage

Voor een
zoekresultaat

Dit vinkje geeft aan of de rapportage ook gedaan kan worden over een zoekresultaat.
Als deze uit staat, dan kan de rapportage alleen over de gehele database.

Query rapportage - Invoer en Mutatie

In dit scherm kan een Query rapportage gedefinieerd worden.

Beschrijving De beschrijving van de rapportage

Query

Hier moet een geldige PL-SQL query ingevoerd worden. Deze query moet niet
afgesloten worden met een punt-komma.
Indien het een query rapport is dat ook voor een zoekresultaat gebruikt gaat worden,
dan is het ook verplicht om in de query frm_xmlbeschrijvingen x op te nemen.

Voor een
zoekresultaat

Dit vinkje geeft aan of de rapportage ook gedaan kan worden over een zoekresultaat.
Als deze uit staat, dan kan de rapportage alleen over de gehele database.

Segmenten
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Met dit scherm worden de segmenten gepresenteerd en beheerd. Zie tabelfuncties voor een beschrijving
van de bedieningsmogelijkheden.

Segmenten - Invoer en mutatie

Via dit scherm wordt de informatie van een nieuw segment ingevoerd of die van een bestaand segment
gewijzigd. Dit betreft de volgende informatie:

Omschrijving Omschrijving van het segment

In het scherm wordt een aantal standaardfuncties via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Statussen

Met dit scherm worden de statussen gepresenteerd en beheerd. Zie tabelfuncties voor een beschrijving
van de bedieningsmogelijkheden.

Statussen - Invoer en Mutatie

Via dit scherm wordt de informatie van een nieuwe status ingevoerd of die van een bestaande status
gewijzigd. Dit betreft de volgende informatie:

Omschrijving Omschrijving van de status

Aantal dagen / maanden / jaren
Het termijn van de status, uitgedrukt in dagen, maanden en
jaren.

Niet aanvragen / niet bestellen / niet
openbaar

Deze vlaggen geven het gevolg van de status aan.

In het scherm wordt een aantal standaardfuncties via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Tabbladen

Tabbladen

In dit scherm kunnen alternatieve tabbladen aangemaakt worden welke gebruikt worden om extra
tabbladen weer te geven in de detailbeschrijving . Deze tabbladen worden geconfigureerd in de
koppeling van een brontype.

Zie tabelfuncties voor een beschrijving van de bedieningsmogelijkheden.

Tabbladen - Invoer en Mutatie

De naam van het tabblad kan hier gegeven of aangepast worden. Het gebruik van deze tabbladen kan
ingesteld worden in de koppeling van de brontype.

Transformaties van beschrijvingen

Met dit scherm worden de transformaties geconfigureerd en bijbehorende transformatie stappen.
Het is bedoeld om het zoekresultaat te kunnen transformeren zodat de gebruiker zoekt naar
bijvoorbeeld archiefbestanddelen (enkelvoudige of deelbeschrijvingen) en als zoekresultaat het Archief
te zien krijgt.

Om dit te kunnen gebruiken worden er eerst transformaties geconfigureerd. Een transformatie bestaat

- 130 -



Downloadresolutie per presentatieprofiel - Invoer en Mutatie

uit een 'Naam', een 'Van' beschrijvingssoort en een 'Naar' beschrijvingssoort.
Vervolgens zal men per transformatie de transformatie-stappen moeten configureren. Deze geven aan
welke relaties er moeten worden doorlopen om bij het gewenste beschrijvingssoort te komen. Hier geeft
men dan per transformatie-stap ook een volgnummer, welke wordt gebruikt om de volgorde te bepalen.

Pad geeft aan bij welk pad een stap hoort. Als je via twee mogelijkheden een transformatie kan maken,
dan kun je twee verschillende paden opgeven (of meer). Bijvoorbeeld, van A naar B kun je komen via C
OF via D.
De transformatietabel ligt dan als volgt:
1.1 A > C
1.2 C > B
2.1 A > D
2.2 D > B

Zie tabelfuncties voor een beschrijving van de bedieningsmogelijkheden.
In de bovenste tabel worden de transformaties gedefinieerd en beheerd.
In de onderste tabel worden voor de geselecteerde transformatie uit de bovenste tabel de bijbehorende
transformatie-stappen weergegeven.

Volumes

Met dit scherm worden de volumes gepresenteerd en beheerd. Zie tabelfuncties voor een beschrijving
van de bedieningsmogelijkheden.

Elk digitale bestand is gekoppeld aan een volume, namelijk het volume waar het bestand is opgeslagen.
Nu kan een bestand verplaatst worden naar een nieuw volume (dit is iets anders dan de locatie van een
volume wijzigen!), door een systeembeheerder. Atlantis zoekt het bestand dan echter nog op het oude
volume, waar het bestand aan gekoppeld is. Via dit scherm kunnen alle bestanden van een oud volume
verplaatst worden naar een nieuw volume. Hiermee worden dus de koppelingen tussen bestand en
volume bijgewerkt. Dit kan dus alleen voor alle bestanden op een volume. Verder heeft dit geen
invloed op de configuratie van volumes, zoals het standaard volume.

(Let op! De onderstaande configuratie moet alleen worden toegepast wanneer er in Atlantis gebruikt
wordt gemaakt van streaming)

Wanneer er in Atlantis gebruik wordt gemaakt van het streamen van video en audio bestanden moet er
een encodeervolume worden geconfigureerd. Aangezien bestanden op een tijdelijke locatie worden
geëncodeerd. Zodra het bestand gereed is, wordt deze geschreven naar de Atlantis5 opslag.

De locatie voor encoderen moet geconfigureerd worden bij Volumes. Hier moet een nieuw volume
worden aangemaakt met de naam “encodeervolume”. Het adres voor het encodeer volume moet een
adres op de server zijn. Een adres zoals: C:\TeEncoderenBestanden is goed geschikt. Het adres mag
overigens geen spaties bevatten, zodra FFmpeg een spatie leest, denkt deze dat er een nieuwe
command komt.

Volumes - Invoer en mutatie

Via dit scherm wordt de informatie van een nieuwe volume ingevoerd of die van een bestaande volume
gewijzigd. Dit betreft de volgende informatie:

Naam Een naam voor het volume

Lokatie
lezen

Het pad dat gebruikt moet worden voor het lezen van multimedia

Lokatie
schrijven

Het pad dat gebruikt moet worden voor het wegschrijven van multimedia. Deze kan afwijken
van het pad voor lezen.

Als de lokatie voor het wegschrijven wordt leeggelaten, wordt de lokatie voor het lezen ook
gebruikt om multimedia weg te schrijven.

Standaard
Geeft aan of dit het standaardvolume is. Indien er gebruik gemaakt wordt van een
standaardvolume hoeft er geen volume per brontype geconfigureerd te worden.

In het scherm wordt een aantal standaardfuncties via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.
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Zoekresultaat templates

In dit scherm kunnen zoekresultaat templates ingesteld worden. Op basis van de resultaatvelden welke
zijn ingesteld in het Content Management scherm kan er in dit scherm ingesteld worden welke
resultaatvelden zichtbaar zijn in het zoekresultaat. Per beschrijvingssoort kunnen er meerdere templates
aangemaakt worden.

Nadat een keuze is gemaakt voor welke beschrijvingssoort een template ingesteld gaat worden door een
beschrijvingssoort in het bovenste gedeelte te selecteren, kan er een template ingesteld worden door

het nieuw icoon ( ) te gebruiken. Hierdoor opent zich het muteren scherm

Eventueel kan er per gebruiker een standaard zoekresultaat template ingesteld worden in de
Gebruikersvoorkeuren.

Zoekresultaat templates - Invoer en Mutatie

Via dit scherm wordt de template aangemaakt.

Omschrijving In dit veld wordt de naam van de template ingesteld

XML
In dit veld wordt door middel van XML aangegeven welke resultaatvelden in welke
volgorde getoond moeten worden.

De XML

De XML wordt gebruikt om aan te geven welke resultaatvelden getoond moeten worden. De volgorde
waarin de resultaatvelden in de XML staan bepaald ook de volgorde van de resultaatvelden in de
weergave. Van boven naar beneden bepaald de volgorde van links naar rechts.

De XML moet er als volgt uit zien:

<ITEMS>
<RESULTFIELD>Icoon</RESULTFIELD>
<RESULTFIELD>Identificatie</RESULTFIELD>
<RESULTFIELD>Omschrijving</RESULTFIELD>

</ITEMS>

De namen van de resultaatvelden, de waardes binnen de RESULTFIELD tags, moeten overeenkomen
met de namen van de CMvelden. Deze CMvelden moeten ook aangevinkt zijn als 'resultaatveld' in de
configuratie. Deze velden moeten vervolgens ook voorkomen in de beschrijvingssoort waarvoor de
zoekresultaat template gaat gelden.
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Modules

Akten en registers

Soorten

Met dit scherm worden de soorten binnen "Nadere Toegangen" gepresenteerd en beheerd. Zie
tabelfuncties voor een beschrijving van de bedieningsmogelijkheden van de gebruikte tabellen.

Soorten - Invoer en mutatie
Via dit scherm wordt een soort ingevoerd of gewijzigd. Dit betreft de volgende informatie:

Omschrijving De omschrijving van de soort

Standaard
typering

Hiermee kan een standaard openbaarheidsbeperking geconfigureerd worden. Deze wordt
automatisch gekoppeld aan nieuwe documenten binnen de soort

Velden 1 tot
en met 20

"Nadere Toegangen" maakt het mogelijk om tot 20 vrije velden te configureren en te
gebruiken. Deze velden worden per soort gedefinieerd. Een vrij veld bestaat uit een naam
en een type. Bij type kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Datum Een datum invoer

Getal Een getal invoer

Ja/Nee Een keuze mogelijkheid: ja of nee

Jaar Een jaartal

Tekst Vrije tekst

In het scherm wordt een aantal standaard functies via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Toegangen

Met dit scherm worden de toegangen binnen "Nadere Toegangen" gepresenteerd en beheerd. Zie
tabelfuncties voor een beschrijving van de bedieningsmogelijkheden van de gebruikte tabellen.

Toegangen - Invoer en mutatie
Via dit scherm wordt een soort ingevoerd of gewijzigd. Dit betreft de volgende informatie:

Titel De titel van de toegang

Plaats De plaats

Soort Hier kan de soort van de toegang worden geselecteerd.

Periode begin De begindatum van de toegang

Periode eind De einddatum van de toegang

In het scherm wordt een aantal standaard functies via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Archief- en inventarisbeheer

Depotplaatsenoverzicht

Dit overzicht laat een systematische weergave zien van de ingestelde depotplaatsen.

Door middel van de en kunnen de knopen dicht- en opengeklapt worden. Als een knoop geen
icoon heeft, betekent dit een knoop op het laagste niveau in de boom betreft en er geen knopen op een
dieper niveau in de boom zitten.

De knopen kunnen door slepen en loslaten ook herschikt worden. Dit kan door een knoop op te pakken
met de muis en deze op de gewenste plek los te laten. Er zijn drie mogelijkheden:
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1. De knoop kan losgelaten worden op een andere knoop. In dat geval zal de versleepte knoop in
het niveau onder die knoop geplaatst worden.

2. De knoop kan ook losgelaten worden boven een andere knoop. In dat geval wordt de
versleepte knoop op hetzelfde niveau geplaatst, maar hij zal in de sortering boven de andere
knoop komen.

3. De knoop kan ook onder een andere knoop losgelaten worden. In dat geval wordt de versleepte
knoop ook op hetzelfde niveau geplaatst, maar hij komt in de sortering dan onder de andere
knoop terecht.

Als een knoop geselecteerd is, worden aan de rechterkant de detail gegevens weergegeven van deze
knoop. Hiervoor wordt het formulier gebruikt dat geconfigureerd is bij de beschrijvingssoort van het
brontype.

Knopen toevoegen kan op twee plaatsen. De eerste plaats is op het hoogste niveau. Dit kan door het
icoon. De twee plaats is onder een bestaande knoop. Dit kan gedaan worden door met de rechter
muisknop op een bestaande knoop te klikken. Kies in het verschenen menu voor toevoegen en rechts
zal er een nieuw, leeg formulier getoond worden.

Verwijderen van een knoop gaat op dezelfde manier als het toevoegen van een knoop onder een
bestaande knoop. Door met de rechter muisknop op de knoop te klikken verschijnt er een menu. Hierin
staan afhankelijk van de betreffende knoop één of twee menu keuzes betreffende verwijderen. Als het
gaat om een knoop zonder sub-knopen zal alleen het 'verwijderen' als menu keuze aanwezig zijn. Als er
echter ook sub-knopen zijn zal ook 'verwijderen inclusief sub-knopen' een menu keuze zijn. Hiermee kan
de gehele deelboom verwijderd worden. Als de sub-knopen niet verwijderd worden schuiven deze
natuurlijk een niveau omhoog.

Ook bij het modereren van een knoop is het afhankelijk van de betreffende knoop welke opties zichtbaar
zijn. Bij een subknoop zal een de optie verschijnen om de huidige knoop te modereren. Bij een
hoofdknoop zal ook de optie inclusief de subknopen verschijnen.

De documenten binnen de knoop kunnen als zoekresultaat weergegeven worden door middel van de
optie "Toon documenten als zoekresultaat" Er opent zich dan een nieuw scherm met de zoekresultaten
waarbij alle documenten binnen de geselecteerde knoop inclusief sub-knopen getoond worden.

Bij het toevoegen van een nieuw document binnen de knoop wordt er een keuze gegeven welk
formulier geopend moet worden. Dit is afhankelijk van de configuratie en rechten van de ingelogde
gebruiker welk formulier gekozen kan worden. Naast het nieuw aanmaken van een document is er ook
een mogelijkheid een bestaand document te koppelen. Hierbij word er een zoekopdracht uitgevoerd
naar een specifiek type waarbij een zoekresultaat weergegeven wordt. Met behulp van dit zoekresultaat
kan er een selectie gemaakt en daarna gekoppeld worden aan de knoop of subknoop.

Met behulp van de knop kan het rapportage scherm opgeroepen worden.

Soorten depotplaatsen

Met dit scherm worden de soorten depotplaatsen binnen "Archief- en inventatisbeheer" gepresenteerd
en beheerd. Zie tabelfuncties voor een beschrijving van de bedieningsmogelijkheden van de gebruikte
tabellen.

De soorten depotplaatsen kunnen worden gebruikt om automatisch een hierarchie van depotplaatsen te
genereren, waardoor het definiëren van locaties eenvoudiger wordt. Een voorbeeld is de volgende
structuur:

1. op het hoogste niveau is er de soort 'depot'

2. binnen een 'depot' staan vijf 'kasten'

3. een kast heeft vier 'vakken'

4. een vak heeft twee 'planken'
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Door de eerder genoemde soorten te definiëren, samen met de bijhorende brontypen, kan Atlantis de
beheerder werk uit handen nemen. Na bovenstaande invoer gedaan te hebben kan een beheerder een
nieuwe depotlocatie toevoegen. Hij kiest bij deze locatie de soort 'depot' en voert verdere gegvens in.
Na het opslaan zal de beheerder zien dat niet alleen het 'depot' aangemaakt is, maar ook de
onderliggende kasten, vakken en planken.

Soorten depotplaatsen - Invoer en mutatie
Via dit scherm wordt een soort depotplaats ingevoerd of gewijzigd. Dit betreft de volgende informatie:

Code De code van de soort

Aantal bevattend Hoeveel andere soorten deze soort bevat

Bevat In welke andere soort kan deze soort opgedeeld worden?

Brontype Het brontype van deze soort

Omvang De omvang van deze soort locatie

In het scherm wordt een aantal standaard functies via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Soorten depotplaatsen

Met dit scherm worden de soorten depotplaatsen binnen "Archief- en inventatisbeheer" gepresenteerd
en beheerd. Zie tabelfuncties voor een beschrijving van de bedieningsmogelijkheden van de gebruikte
tabellen.

De soorten depotplaatsen kunnen worden gebruikt om automatisch een hierarchie van depotplaatsen te
genereren, waardoor het definiëren van locaties eenvoudiger wordt. Een voorbeeld is de volgende
structuur:

1. op het hoogste niveau is er de soort 'depot'

2. binnen een 'depot' staan vijf 'kasten'

3. een kast heeft vier 'vakken'

4. een vak heeft twee 'planken'

Door de eerder genoemde soorten te definiëren, samen met de bijhorende brontypen, kan Atlantis de
beheerder werk uit handen nemen. Na bovenstaande invoer gedaan te hebben kan een beheerder een
nieuwe depotlocatie toevoegen. Hij kiest bij deze locatie de soort 'depot' en voert verdere gegvens in.
Na het opslaan zal de beheerder zien dat niet alleen het 'depot' aangemaakt is, maar ook de
onderliggende kasten, vakken en planken.

Soorten depotplaatsen - Invoer en mutatie
Via dit scherm wordt een soort depotplaats ingevoerd of gewijzigd. Dit betreft de volgende informatie:

Code De code van de soort

Aantal bevattend Hoeveel andere soorten deze soort bevat

Bevat In welke andere soort kan deze soort opgedeeld worden?

Brontype Het brontype van deze soort

Omvang De omvang van deze soort locatie

In het scherm wordt een aantal standaard functies via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Modules

Met dit scherm worden de modules en de bijhorende standaard modules gepresenteerd en beheerd. Zie
tabelfuncties voor een beschrijving van de bedieningsmogelijkheden.
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In de bovenste tabel worden de modules gedefinieerd en beheerd. In de onderste tabel ziet u de
standaard modules die hiervoor gebruikt worden.

Modules - Invoer en Mutatie

Via dit scherm wordt de informatie van een nieuwe module ingevoerd of die van een bestaande module
gewijzigd. Dit betreft de volgende informatie:

Naam De naam van de module

In het scherm wordt een aantal standaard functies via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Standaard modules

Via dit scherm worden alle standaard modules gepresenteerd. De selectieboxen in de eerste kolom
geven aan uit welke standaardmodule(s) de geselecteerde module bestaat.

In het scherm wordt een aantal standaard functies via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Door de selectieboxen aan of uit te vinken wordt aangegeven welke standaard modules de
gedefinieerde module gebruikt.

Standaard modules

Met dit scherm worden de standaard modules gepresenteerd. Zie tabelfuncties voor een beschrijving
van de bedieningsmogelijkheden.

De lijst van standaard modules kan niet veranderd worden. Met behulp van kan na een update van
Atlantis de lijst met modules ververst worden. Door de update kunnen er bijvoorbeeld modules bij
gekomen zijn.
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Expressies

Via dit scherm worden de XSLT expressies, die gebruikt worden voor de OAI-PMH uitwisseling, per
beschrijvingssoort gepresenteerd en beheerd.

In de bovenste tabel worden de beschrijvingssoorten gedefinieerd en beheerd. In de onderste tabel
worden voor de geselecteerde beschrijvingssoort de aanwezige expressies weergegeven.

De expressies worden per metadataprefix (zie OAI-PMH voor uitleg) ingevoerd. Op deze manier kunnen
verschillende formaten per beschrijvingssoort gebruikt worden.

Zie tabelfuncties voor een beschrijving van de bedieningsmogelijkheden.

Beschrijvingssoorten - Invoer en mutatie

Via dit scherm wordt de informatie van een nieuwe beschrijvingssoort ingevoerd of die van een
bestaande beschrijvingssoort gewijzigd:

Naam Naam van de beschrijvingssoort

Module De module waar de beschrijvingssoort bij hoort.

Deze
beschrijvinggsoort
is intern / extern

Hiermee wordt aangegeven of de documenten van deze beschrijvinggsoort in de
Oracle database bevinden of dat er gebruik wordt gemaakt van externe bronnen.

Hoofdtabel
Tabelnaam van de hoofdtabel van de beschrijvingsstructuur in de database. Dit is
een starttabel waarmee/waarvanuit de relaties van/naar de andere tabellen uit de
beschrijvingsstructuur worden gelegd.

Overige tabellen
Namen van de andere tabellen die tezamen in de database de beschrijvingsstructuur
van de beschrijvingssoort bevatten.

Definitie XML-
document

Een XSLT-expressie waarmee het standaard XML-document van de
beschrijvingsstructuur naar een volledig geneste vorm kan worden
getransformeerd. In het standaard XML-document zijn de stamlijsten niet genest.
Dit maakt navigeren over het document lastig. Daarom kan er een XSLT-expressie
opgegeven worden die het document wel volledig genest maakt. Binnen Atlantis
wordt altijd gebruik gemaakt van het volledig geneste document.

Bij zowel 'Overige tabellen' als 'Definitie XML-document' wordt een gepresenteerd. Hiermee kan er
een default vulling aan beide velden gegeven worden. De bestaande vulling wordt overschreven.

Voor 'Overige tabellen' betekent dit dat alle tabellen met dezelfde prefix (bijvoorbeeld TH_, ISAD_ of NT
_) in het veld worden gezet.

Voor 'Definitie XML-document' wordt er een XSLT-expressie gegenereerd die in grote lijnen een volledig
genest document maakt van het basis document. De expressie is gebaseerd op de vulling van het veld
'overige tabellen' en is niet gegarandeerd correct.

In het scherm wordt een aantal standaardfuncties via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Expressies - Invoer en Mutatie

Via dit scherm wordt de informatie van een nieuwe expressie ingevoerd of die van een bestaande
expressie gewijzigd. Zie de pagina over OAI-PMH voor meer informatie over de concepten.

Het betreft de volgende informatie:

Prefix De gebruikte metadataprefix.

Expressie voor GetRecord De XSLT expressie voor GetRecord.

Expressie voor ListIdentifiers De XSLT expressie voor ListIdentifiers.

Expressie voor ListRecords De XSLT expressie voor ListRecords.
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In het scherm wordt een aantal standaard functies via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Repository

In dit scherm kunnen de instellingen voor de repository in het algemeen beheerd worden. Zie voor meer
informatie over repositories de OAI-PMH helppagina. Daarnaast is het mogelijk om de ondersteuning
voor verschillende metadata prefixen en de beheerders van de repository te configuren.

De algemene instellingen voor de repository zijn:

Naam De naam van de OAI-PMH repository.

URL adres De URL naar de repository.

Protocolversie De versie van het protocol dat gebruikt wordt.

Formaat Het datumformaat dat gebruikt wordt.

Vroegste record
De datum van het vroegste document dat beschikbaar wordt gemaakt via OAI-PMH
.

Compressie De compressie die gebruikt wordt bij de overdracht.

Verwijderde
records

Dit geeft aan of verwijderde records toch nog te doorzoeken zijn.

De eerste tabel toont de ondersteunde metadata prefixen.

De tweede tabel geeft aan wie de beheerder(s) is (zijn) van deze repository.

Zie tabelfuncties voor een beschrijving van de bedieningsmogelijkheden.

Metadata prefix - Invoer en Mutatie

Via dit scherm wordt de informatie van een nieuwe metadata prefix ingevoerd of die van een bestaande
prefix gewijzigd. Zie voor meer informatie over metadata prefixen de OAI-PMH helppagina. Dit betreft de
volgende informatie:

Prefix
De prefix, bijvoorbeeld 'oai_dc' voor Unqualified Dublin Core. De prefix identificeert het
metadata formaat dat bij de uitwisseling gebruikt wordt.

Namespace
De XML namespace die gebruikt wordt. Dit is de namespace van het metadata model dat
gebruikt wordt, bijvoorbeeld 'http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/'.

XML
schema

Het XML schema dat gebruikt wordt, bijvoorbeeld
'http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'.

In het scherm wordt een aantal standaard functies via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Beheerders - Invoer en Mutatie

Via dit scherm wordt de informatie van een nieuwe beheerder ingevoerd of die van een bestaande
beheerder gewijzigd. Dit betreft de volgende informatie:

E-mail adres Het e-mail adres van de beheerder.

In het scherm wordt een aantal standaard functies via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Sets

In dit scherm is het mogelijk om nieuwe sets aan te maken. Een set kan opgebouwd worden uit
beschrijvingssoorten en/of werksetsSets zijn onderdeel van het OAI-PMH.

Zie tabelfuncties voor een beschrijving van de bedieningsmogelijkheden.
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Sets - Invoer en Mutatie

In dit scherm worden de gegevens van de set ingevoerd. Een algemene naam voor de set, een
omschrijving van de set en de interne naam. Dit betreft de volgende informatie:

Set specificatie De naam voor deze set zoals hij binnen OAI-PMH gebruikt wordt.

Naam Naam van de set.

Omschrijving Een korte omschrijving van de set.

In het scherm wordt een aantal standaard functies via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Beschrijvingssoorten - Selectie

In dit scherm wordt aangegeven welke beschrijvingssoorten bijdragen aan een OAI-PMH set. De
selectieboxen geven dit aan.

In het scherm wordt een aantal standaard functies via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.
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Rubriekenschema's

Onder de menukeuze rubriekenschema's zijn de brontypen te vinden die gemarkeerd zijn als
rubriekenschema. Nadat een schema gekozen is, wordt er een scherm getoond dat het mogelijk maakt
om het schema te beheren.

Links worden de bestaande schema-knopen gepresenteerd in een boom. Door middel van de en

kunnen de knopen dicht- en opengeklapt worden (met de CTRL toets kan een hele boom worden
uitgeklapt). Als een knoop geen icoon heeft, betekent dit een knoop op het laagste niveau in de boom
betreft en er geen knopen op een dieper niveau in de boom zitten.

De knopen kunnen door slepen en loslaten ook herschikt worden. Dit kan door een knoop op te pakken
met de muis en deze op de gewenste plek los te laten. Er zijn drie mogelijkheden:

1. De knoop kan losgelaten worden op een andere knoop. In dat geval zal de versleepte knoop in
het niveau onder die knoop geplaatst worden.

2. De knoop kan ook losgelaten worden boven een andere knoop. In dat geval wordt de
versleepte knoop op hetzelfde niveau geplaatst, maar hij zal in de sortering boven de andere
knoop komen.

3. De knoop kan ook onder een andere knoop losgelaten worden. In dat geval wordt de versleepte
knoop ook op hetzelfde niveau geplaatst, maar hij komt in de sortering dan onder de andere
knoop terecht.

Via het contextmenu (rechtermuisknop op een knoop) kunnen de details worden opgeroepen. Hiervoor
wordt het formulier gebruikt dat geconfigureerd is bij de beschrijvingssoort van het brontype.

Knopen toevoegen kan op twee plaatsen. De eerste plaats is op het hoogste niveau. Dit kan door het
icoon. De twee plaats is onder een bestaande knoop. Dit kan gedaan worden door met de rechter
muisknop op een bestaande knoop te klikken. Kies in het verschenen menu voor toevoegen en rechts
zal er een nieuw, leeg formulier getoond worden.

Verwijderen van een knoop gaat op dezelfde manier als het toevoegen van een knoop onder een
bestaande knoop. Door met de rechter muisknop op de knoop te klikken verschijnt er een menu. Hierin
staan afhankelijk van de betreffende knoop één of twee menu keuzes betreffende verwijderen. Als het
gaat om een knoop zonder sub-knopen zal alleen het 'verwijderen' als menu keuze aanwezig zijn. Als er
echter ook sub-knopen zijn zal ook 'verwijderen inclusief sub-knopen' een menu keuze zijn. Hiermee kan
de gehele deelboom verwijderd worden. Als de sub-knopen niet verwijderd worden schuiven deze
natuurlijk een niveau omhoog.

Thesaurus

Languages

In this screen additional languages for naming concepts in the thesaurus can be configured. The
interface language of Atlantis is not affected with this setting. See Table functions for a description of
the general operating instructions.

A language is defined by its name in the Language text field.

Edit Languages

In this screen new languages can be defined. A language is defined by its name in the Language text
field.

Some default functions are available in this screen. For more information see Input and Edit screens.

Concept types

In this screen the concept types used in the thesaurus can be configured. See Table functions for a
description of the general operating instructions.
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Chapter 17

The table in this screen shows the names of the concept types and the level numbers.

Concept types

In this screen the concept types used in the thesaurus can be configured. See Table functions for a
description of the general operating instructions.

A concept is defined by:

Colorcode:
use the colorpicker icon to define the color in which the concept will be displayed
in the tree and in the legenda. Clicking this icon will show a pop-up with all possible
colors. Click the mouse on the desired color for this node type to appear in. When Save
is clicked, a HTML code will be entered in the colorcode field.

Directly typing HTML color codes in this field is allowed as well.

Type name: define a name for the node type.

Level: define the level of this node type. Concepts can be nested within a concept with a lower
level, but never the other way around.

Semantic relations

In this screen the semantic relations used in the thesaurus can be configured. See Table functions for a
description of the general operating instructions.

The table in this screen shows the names and descriptions of the semantic relations.

Semantic relations

In this screen the semantic relations used in the thesaurus can be configured. See Table functions for a
description of the general operating instructions.

A semantic relation can be specified using the following options:

Name: specify a name for this semantic relation.

Description: type a short text to explain the semantic relation.

Relationtypes

In this screen the relationtypes used in the thesaurus can be configured. See Table functions for a
description of the general operating instructions.

The table shows the relation names and the reverse relation names.

Relationtypes

In this screen the relationtypes used in the thesaurus can be configured.

A relationtype can be specified using the following options:

Relation name: specify a name for the relation for one direction.

Reverse relation name: specify a name for the relation for the other direction.

Semantic Relation: Choose a Semantic relation from the list.

Note that Parent-to-child relations can only be used to show a hierarchy in the thesaurus tree. Choose
Equivalence or Association for other relations.

Thesaurus browser

In this screen an overview of the thesaurus nodes and relations between them is shown in a tree view.
Depending on the user rights a user can add, edit or delete nodes and relations.

Choose language
The top of the Thesaurus browser screen contains a drop down selector for the displayed language.
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The nodes in the tree will be shown in the selected language if they have a name configured for this
language. If not, the term will be displayed in a different language.

Searching
A search button simplifies searching for a certain node, especially in large trees. It is possible to search
for a term in a different language than the display language. When starting to type in the text field a list
with suggestions will be shown after typing the second character. These suggestions are existing nodes
in the thesaurus. Click on the search button to perform searching.
The search results will be presented in a grid. When more than 10 results are found, a pager simplifies
jumping to results. Clicking a result in the grid will expand the tree, select the respective node and show
the Edit screen for this node, depending on the user rights.

Adding a node

This can be done in two ways: clicking the Add button, or right clicking the node in the tree. The
last option will add the new term as a sub-node of the selected node. Adding a node in the tree will
open a dialogue which allows for adding properties of this term. In this dialogue, some of the table
functions are used, see Table functions for more information. The available actions will be depending
on the rights for the current user:

● Multiple terms in the available languages can be added by clicking Add
Row and selecting the language. For each language, one term must
be the preferred term which is shown in the tree view. When the
thesaurus browser language is switched to a different language, the
preferred name for that language will be shown, if available. Terms that
are not marked as preferred are used in searches.

● The history field shows a summary of the changes in this record.

● While adding a new term the concept type drop down box is available for
choosing between available Concept types. This availability depends on
the thesaurus Configuration and the current position in the tree.

● Only when the selected node is linked as a Related Concept from a
details page, the link 'Click here for details' will be shown. Clicking this
link will open the linked details page for this term.

● The order number is required and can be used to specify a certain
sequence in the presentation of the nodes in the tree view. When the
order numbers are equal for multiple nodes, the nodes will be presented
in alphabetical order.

● Segments can be assigned or revoked by clicking the links.

● Different types of relations between the terms can be created. When
creating a relation, choose the relation type from the drop down menu
and select a term using the Concept selector or typing a term in the
text field. Only existing terms can be entered here. Note that the relation
editor will show only associative or equivalence Relationtypes.

● Click Save to save changes, or Cancel when changes should not
be saved.

Some fields are equipped with an Autocomplete option. See Autocomplete for more information.

Editing a node
Clicking any term in the tree will open the dialogue for editing properties of this term. Please note that
the available actions will depend on the rights for the current user. Changing the Concept type is not
possible after creation.

Deleting a node
A root node can only be deleted when it has no childnodes, right click the node and choose Delete from
the menu. When a lower level node has child nodes, choose Delete including subnodes.
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Changing the order of the nodes
For changing the order of the nodes in the root of the tree or in a parent node either:

● drag the node to a different position in the root or parent node

● change theOrder number in the edit dialog screen.

● or right click the parent node and choose Reorder alphabetically.

Create relations between nodes
Creating relations between nodes can be done by using the Edit dialogue as described above, or by

using the option to show a second tree. To do so, click theHide/Show 2nd tree button. A second
tree will be shown. To create a relation between two nodes, select a node in each tree. A relation editor

dialog screen will show. Click the the Add button and choose one of the available relations from the

drop down box. A relation can be deleted by clicking theDelete button.

Click the Save button when finished.

From the details page of a specimen it is  possible to create a connection to a thesaurus term. Please
read Detailed descriptions for more information.

Considerations using relations in the thesaurus

● In the thesaurus tree, each displayed branch follows the same parent-child relation; so each
displayed node has a primary parent.

● A node can have multiple parents and so it can be presented in multiple locations in the tree.

● The root node is the parent of all nodes. Although it is invisible it is good to realize this for a
better understanding of the relations.

● Relations to the root node are also invisible.

● TheMove to root context menu removes the parent for that occurence and not other parents.
It is replaced by a relation of the same type to the root node.

● The same goes for dragging and dropping nodes, it also removes the parent for that occurence
and not other parents. It is replaced by the same relation with the the new parent node.

Reports
The thesaurus data can be printed or exported using the Report option. Depending on the type of

report to be chosen, select one or more nodes, and click the Report button. See Create report for
more information about this function.

Configuration

In this screen the concept types used in the thesaurus can be configured. See Table functions for a
description of the general operating instructions.

A table shows the table and column names, and the description type where this configuration is set to.

Configuration

In this screen the concept types used in the thesaurus can be configured. See Table functions for a
description of the general operating instructions.

A concept is defined by:

Top
concept:

use the concept selector to define the top level node where the data of this column can
be connected to.

Table
name:

type the name of the table for which the configuration is to be defined.

Column
name:

type the name of the column for which the thesaurus connection is to be defined.

Description
type:

choose the description type. When no description type is selected, this configuration will
apply to all screens that contain this column.
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Inleiding

Kortingen

Met dit scherm worden de kortingen voor bestellingen gepresenteerd en beheerd. Zie tabelfuncties voor
een beschrijving van de bedieningsmogelijkheden.

Kortingen - Invoer en Mutatie

Via dit scherm wordt een korting ingevoerd of gewijzigd. Dit betreft de volgende informatie:

Prijs korting De korting in een prijs per stuk (in eurocenten)

Procent korting De korting in procenten

Vanaf Beginwaarde van staffel waarvoor de korting geldt

Tot Eindwaarde van staffel waarvoor de korting geldt

Reproductiesoort Geselecteerde reproductiesoort waarvoor de korting geldt.

In het scherm wordt een aantal standaard functies via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Kortingen worden geconfigureerd per reproductiesoort. Als er geen selectie voor een reproductiesoort
gemaakt is, dan geldt deze korting voor alle reproductiesoorten waarvoor geen expliciet toegekende
korting bestaat.

Met Prijs of Procent korting wordt de korting aangegeven. Eén van beide waarden moet toegekend zijn.
De Prijs korting is een korting per stuk.

Vanaf-Tot geeft de staffel waarbinnen de korting geldt. Tot kan eventueel leeg gelaten worden waarmee
de korting vanaf een bepaald aantal geldt.

Publicatiesoorten en kosten

Met dit scherm worden de publicatiesoorten en de bijhorende kosten voor bestellingen gepresenteerd
en beheerd. Zie tabelfuncties voor een beschrijving van de bedieningsmogelijkheden.

In de bovenste tabel worden de publicatiesoorten gedefinieerd en beheerd. In de onderste tabel worden
voor de geselecteerde publicatiesoort de kosten weergegeven. Dit zijn kosten per staffel (vanaf en tot
een bepaald bedrag).

Publicatiesoorten - Invoer en Mutatie

Via dit scherm worden publicatiesoorten ingevoerd of gewijzigd. Dit betreft de volgende informatie:

Omschrijving Aanduiding van de publicatiesoort

In het scherm wordt een aantal standaard functies via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Publicatiekosten - Invoer en Mutatie

Via dit scherm worden publicatiekosten ingevoerd of gewijzigd. Dit betreft de volgende informatie:

Bedrag Kosten (in eurocenten)

Vanaf Beginwaarde van staffel waarvoor de kosten gelden

Tot Eindwaarde van staffel waarvoor de kosten gelden
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In het scherm wordt een aantal standaard functies via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Reproductiesoorten

Met dit scherm worden de reproductiesoorten voor bestellingen gepresenteerd en beheerd. Zie
tabelfuncties voor een beschrijving van de bedieningsmogelijkheden.

Reproductiesoorten - Invoer en Mutatie

Via dit scherm worden reproductiesoorten ingevoerd of gewijzigd. Dit betreft de volgende informatie:

Omschrijving Aanduiding van de reproductiesoort

Bedrag Prijs per stuk (in eurocenten).

Is digitaal
Vlag of de reproductie een digitaal bestand is. Indien dit niet is aangevinkt, gaat het om
een fysieke reproductie.

In het scherm wordt een aantal standaard functies via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.

Standaard Toeslagen

Met dit scherm worden de standaard toeslagen voor bestellingen gepresenteerd en beheerd. Zie
tabelfuncties voor een beschrijving van de bedieningsmogelijkheden.

Standaard Toeslagen - Invoer en Mutatie

Via dit scherm worden standaard toeslagen ingevoerd of gewijzigd. Dit betreft de volgende informatie:

Omschrijving Aanduiding van de toeslag

Bedrag Toeslag (in eurocenten)

Is digitaal Vlag of de toeslag voor digitale reproductiesoorten geldt.

Per artikel Vlag of de toeslag per artikel (aangevinkt) of per bestelling (niet aangevinkt) geldt.

In het scherm wordt een aantal standaard functies via iconen aangeboden. Zie hiervoor Functies Invoer
en Mutatieschermen.
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Technische Documentatie
Deze sectie beschrijft de technische aspecten van Atlantis 5, dit omvat de systeemeisen, installatie en
inrichting.

De algemene wijzigingen die bij iedere nieuwe versie zijn gedaan zijn te vinden bij de releasenotes.

De systeemeisen beschrijven de eisen betreffende hardware en software voor het installeren van Atlantis.

In de sectie Installatie wordt beschreven hoe Atlantis 5 geïnstalleerd kan worden op een Microsoft
Windows Server.

De sectie Inrichting beschrijft wat de minimale inrichting van Atlantis 5 moet bevatten, maar ook hoe je
specifieke zaken inricht.

Releasenotes

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in de betreffende versie:

5.1.44

● De deelbeschrijvingen worden nu getoond op de publiek-detailpagina van een
verzamelbeschrijving. Dit betreft alleen de PHP sites.

● Schermbouwer: als een veld op alleen tonen of alleen invoer wordt gezet dan worden de
beschikbare opties voor dit veld aangepast. Zo is er bijvoorbeeld voor alleen tonen geen rij en
kolom meer te kiezen.

● Het aanvinken van Toon alle relaties ververst nu weer correct het scherm.

● Na het uitdraaien van een rapportage over het hele zoekresultaat werden op de achtergrond alle
beschrijvingen in een selectie geplaatst. Als vervolgens een actie werdt gedaan op een selectie
dan was dit over deze nieuwe onzichbare selectie in plaats van de zelf geselecteerde
beschrijvingen.

● In de mediaviewer is nu een extra knop beschikbaar: Technische informatie. Deze toont de
technische informatie van het bronbestand, zoals hoogte en breedte in pixels en bestandstype.
In de beheeromgeving staat deze standaard aan. Voor de publieksomgeving is deze door
support aan te zetten.

5.1.43

● Filteren van zoekresultaten in publiek keert nu altijd terug naar pagina 1 van de zoekresultaten.

● Ongemodereerde annotaties zijn nu in het medewerker->annotaties scherm alleen zichtbaar als
je de rechten op het segment van de bijbehorende beschrijving hebt.

● Op de niet-responsive publieksomgeingen kan de aanvraagdatum niet meer in het verleden
gezet worden.

● Het is niet meer mogelijk om in de schermbouwer kolommen te kiezen die al in gebruik zijn in
een overlappende selectie. Bijvoorbeeld kolom 2 en 3 zijn niet meer beschikbaar als keuze als er
een veld is dat van kolom 1 tot en met 4 loopt.

● Het toevoegen van een afbeelding aan een dynamisch of schermbouwer scherm ververst nu
correct de pagina waardoor het icoon meteen zichtbaar is.

5.1.42

● Het is nu mogelijk om in te stellen dat beschrijvingen (alleen) voor vandaag aangevraagd
kunnen worden (in plaats van morgen of later) en tot hoe laat deze mogelijkheid wordt
aangeboden.

● De teksteditor is vervangen met een andere variant.

● Het is nu mogelijk om via seriegewijs beschrijven een openbaarheidsbeperking te koppelen aan
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bestanddelen. De openbaarheidsbeperking dient wel vooraf bij het bovenliggende archief
toegevoegd te zijn.

● Afbeeldingen met een aanhalingsteken of punt-komma in de bestandsnaam geven nu geen
foutmelding meer bij het seriegewijs importeren.

● Datumvelden binnen aggregaties in schermbouwer schermen tonen nu correct de kalender.

● In schermbouwer schermen wordt een aggregatie onder een aggregatie (zoals een persoon bij
beschreven personen gestandadiseerd) niet meer weergegeven als 'ID not found'.

● Samenvoegen van beschrijvingen met een dynamisch scherm gaat nu goed. De samengevoegde
beschrijving wordt direct na samenvoegen automatisch opgeslagen.

5.1.41

● Het koppelen van auteursrechthouders, met bijbehorende rechten, is veranderd.
In het 'Beheerder->Document configuratie->Auteursrechthouders' scherm is nu een
auteursrechthouder aan te maken. Daarbij is aan te geven welke rechten zijn gegeven en
eventueel welke creative commons licentie van toepassing is.
In het multimedia muteerscherm, en in sommige formulieren, kan vervolgens de
auteursrechthouder gekoppeld worden. De bij de auteursrechthouder ingestelde rechten zullen
worden overgenomen.

5.1.40

● Het openen van een globale selectie gaf een foutmelding. Dit is nu opgelost.

● De hele toegang op een detailpagina van een archief was niet meer open te klikken. Dat is nu
opgelost.

5.1.39

● In de schermbouwer is het nu mogelijk om maximaal 8 kolommen aan te maken in plaats van 4.

5.1.38

● In het ordening schema van een toegang werd bij het modereren van de bovenste knoop het
bovenste icoon niet op gemodereerd gezet. Dit is nu opgelost.

● Als na het seriegewijsbeschrijven van records er bij de resultaten bovenin de detailpagina naar
een ander record genavigeerd werd, dan werd de popup van seriegewijsbeschrijven weer
getoond. Dit is nu opgelost.

● In het rapport printvriendelijke weergave wordt de context nu niet meer als normale
resultaatkolom meegenomen, maar komt altijd als eerste, ivm consistente kolomvolgorde.

5.1.37

● Op de dynamische schermen staat nu het ontkoppel icoon in plaats van het verwijder icoon bij
de gekoppelde relaties.

5.1.36

● In de responsive php publiekspagina's zijn de uitklapmenus verbeterd. Dichtklappen met het
pijltje werkt nu en het open- en dichtklappen gaat soepeler.

● Keuzelijstopties zijn nu maximaal 1 regel hoog.

● Voor de schermbouwer zijn nu rechten aangemaakt die aan gebruikersgroepen kunnen worden
toegevoegd. Alleen gebruikers binnen gebruikersgroepen met deze rechten hebben nu nog
toegang tot de schermbouwer schermen. De met de schermbouwer gemaakte formulieren
blijven gewoon zonder deze rechten beschikbaar.

● Het zoeken tussen dubbele aanhalingstekens gaf niet de juiste resultaten. Dit is nu opgelost.
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● Het rapport dat gegenereerd wordt bij het seriegewijs beschrijven wordt nu in dezelfde taal
getoond als de rest van Atlantis, in plaats van altijd in het Engels.

● In formulieren gemaakt met de schermbouwer trad een probleem op in een containerrelatieveld
als de relatienaam een apostrof bevatte. Dit is nu opgelost.

● In het ordening rapport worden nu alle ingevulde uiterlijke vormen per bestanddeel getoond, in
plaats van alleen de eerste.

5.1.35

● Het openklappen van een boom met een grote hoeveelheid subknopen duurde erg lang. Dat is
nu verbeterd.

5.1.34

● Als een relatie op het relatietabblad van een beschrijving geen icoon resultaatkolom had kwam
er een foutmelding. Dit is nu opgelost.

5.1.33

● In het ordeningsrapport voor toegangen zijn de koppen nu weer te zien.

● Bij het gaan van een krant naar een krantenpagina werd de hele pagina gehighlight. Dit is nu
opgelost.

● Het aanmaken van werksets bij het seriegewijs beschrijven is nu uit te zetten door support.

5.1.32

● Dynamische velden: Het aanpassen van tekst velden van een dynamisch veld konden niet
worden opgeslagen. Dit is nu opgelost.

● Er kan nu weer met 1 account op meerdere tabbladen gewerkt worden.

5.1.31

● Geen algemene wijzigingen.

5.1.30

● Dynamische velden: De optie 'unlimited text' is verwijderd. In plaats daarvan wordt deze optie
automatisch gebruikt zodra bij optie 'string' meer dan 4000 tekens toegestaan worden.

● Het uploaden van een .docx bestand gaf een foutmelding. Dit is nu opgelost.

● Het log van het seriegewijs beschrijven openen geeft niet langer een 404 melding.

5.1.29

● Binnen een werkset kan gezocht worden. Het is nu ook mogelijk om de gevonden resultaten
binnen de werkset te ontkoppelen van de werkset.

5.1.28

● Bij het genereren van de configureren van het omzetten van brontypes wordt nu de XML correct
afgesloten.

● Gebruikers zonder modereerrechten kregen in de dynamische schermen toch het modereer
knopje te zien. Dit is nu opgelost.

● Het kopje 'gevonden bestanddelen' in de archief detailpagina in de PHP publieksomgevingen
werdt pas bij de tweede keer openen van de pagina getoond. Dit is nu opgelost.

5.1.27
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● Het multimedia upload scherm past nu in zowel de statische als dynamische formulieren binnen
een schermresolutie van 1024x768 pixels.

● Zoeken met een slash in de zoekterm leverde geen resultaten op. Dit is nu opgelost.

● Het uitdraaien van statistieken per week leverde onjuiste aantallen. Dit is nu opgelost.

5.1.26

● In de schermbouwer voor de naderetoegangen wordt nu een popup getoond voor het kiezen
van de soort en toegang.

● Het is nu mogelijk om de intra- en internet instellingen voor publicatie per segment te regelen

5.1.25

● In de schermbouwer is het nu mogelijk om bij een datum veld aan te geven of deze onderdeel is
van een 'periode' en of dit dan de vroegste datum of laatste datum is. Dit wordt vervolgens ook
gebruikt bij invoer om te controleren dat de vroeste datum niet na de laatste datum valt.

● In de schermbouwer kan nu de Openbaarheidsbeperking en -verwijzing als aggregatie worden
aangemaakt, zodat deze in ISAD schermen gebruikt kan worden.

5.1.24

● De werking van het seriegewijs beschrijven is aangepast. Voortaan is het mogelijk om de
wijziging eerst te simuleren en vervolgens via een rapport alle wijzigingen op de beschrijvingen
in te zien.
Hetzelfde rapport wordt ook opgebouwd indien de wijzigingen doorgevoerd worden.
Daarnaast is het nu ook mogelijk om bepaalde veld-controles extra te doen of over te slaan, mits
de gebruiker daartoe geautoriseerd is.
Voor uitgebreidere informatie, zie de Seriegewijs beschrijven helppagina
'Controle op veld niveau' is de methode die voor deze aanpassing standaard uitgevoerd werdt bij
seriegewijs beschrijven.

5.1.23

● Het uploaden van multimedia via de 'meerdere' tab verloopt nu ook in Internet Explorer, net als
in Chrome en Firefox, niet meer via Silverlight. Het schermpje ziet er daardoor iets anders uit.

● In het relatiegrid binnen een beschrijving staan de relaties gepagineerd. Echter werden nog wel
alle relaties in één keer ingeladen. Bij beschrijvingen met grote aantallen relaties zorgde dit voor
een crash. Dit is aangepast zodat alleen de relaties van de actieve pagina binnen het grid worden
geladen.

● In Internet Explorer werkte klikken met de rechtermuisknop in bomen inconsisten; soms werdt
in plaats van het Atlantis menu het menu van de browser gepresenteerd. Dit is nu opgelost.

● De import functie van de schermbouwer werkt nu naar behoren.

● De keuzelijsten in de Responsive publieksomgevingen (php) zijn verbeterd; Ze reageren sneller
en sluiten correct als buiten het veld wordt geklikt.

● Invoervelden waar een keuzelijst-optie verwacht werdt waren niet meer in te vullen. Dit is nu
opgelost.

5.1.22

● Geen algemene wijzigingen.

5.1.21
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● De 'gevonden bestanddelen' in een detailpagina van een archief worden nu ook getoond nadat
binnen eerder gevonden resultaten een nieuwe zoekvraag wordt gedaan.

● In de niet-responsive (php) publiekspagina's miste in de kaartweergave op de detailpagina een
optie voor sattelietweergave. Deze is nu weer beschikbaar.

● Bij het omzetten van een enkelvoudige beschrijving naar een deelbeschrijving werdt het
standaard segment van de gebruiker niet ingevuld bij de gegenereerde verzamelbeschrijving. Dit
is nu opgelost.

● De beschrijvingen van auteursrechten opvragen via het beheerder->auteursrechten menu
zorgde er voor dat de gebruiker werdt uitgelogd.

● De labels die voor de CMvelden in te voeren zijn (zie ook 5.1.19) worden nu ook gebruikt in de
publieksomgeving.

5.1.20

● De archieftoegangen konden niet meer geopend worden op de publiekspagina. Dit is nu
opgelost.

● Er zat een spelfout in de bevestiging na plaatsen van een annotatie. Deze is hersteld.

● Het 'sluiten' knopje van de sessie-melding is nu in alle browsers zichtbaar.

● De sessie-melding komt niet meer tevoorschijn als de gebruiker nog niet is ingelogd.

● Op het tabblad relaties waren niet altijd alle relaties te zien. De telling gaf het juiste aantal aan,
maar sommige waren niet zichtbaar. Dit is nu opgelost.

5.1.19

● De namen van de CMvelden (zoekvelden, resultaatvelden, sorteervelden, etc) kunnen nu tot 50
tekens lang zijn. Dit was 20.

● Zoektermen die zijn ingevoerd in het 'snel zoeken' veld in gepagineerde bomen worden nu ook
gehighlight in het resultaat.

● Op de publiekspagina (php) zijn bij de drop down menu's voor sorteer- en bestelkeuzes de
zoekvelden verwijderd.

● Het uploaden van meerdere multimedia loopt nu in Firefox via een andere tool en zal er dus
anders uitzien. Dit omdat de lijst geuploade multimedia in de vorige tool werdt geleegd bij het
navigeren naar een andere tab. Hierdoor was seriegewijs uploaden niet meer mogelijk in Firefox.

● Het printvriendelijke weergave rapport is aangepast om te voorkomen dat iconen dubbel in het
rapport werden getoond als de resultaatkolom met iconen niet de naam 'Icoon' had.

● Op de publiekspagina (php) worden de bestanddelen binnen de toegang nu gepagineerd
weergegeven. Deze staat standaard op 10 per 'pagina', maar is door support instelbaar.

● De instelbare keuzelijsten werken nu ook op schermen die gemaakt zijn met de schermbouwer.

● Het is nu mogelijk om PDF bestanden geopend en doorleesbaar te tonen in een viewer. Ook
zoektermen kunnen hierin gehighlight worden (mits er OCR informatie beschikbaar is). Bent u
hierin geinteresseerd, neem dan contact met ons op voor een offerte.

● De hit-highlighting binnen gedrukte materialen ging in bepaalde gevallen fout (termen met
speciale tekens, termen met een viervoud van tekens). Dit is nu opgelost.

5.1.18

● Het is nu mogelijk om een downloadresolutieprofiel aan te geven voor een selectie van een
afbeelding. Dit maakt het, onder andere, mogelijk om het downloaden van een volledige
afbeelding uit te schakelen, maar het downloaden van een selectie toe te staan.

● Het is nu mogelijk om op een detailpagina op de publiekspagina (php) meer dan één toegang
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en inleiding te tonen.

● De JWplayer is geupdate. Hierdoor hebben we nu verbeterde ondersteuning van audio- en
videobestanden.

5.1.17

● Beschrijvingsgroepen kunnen nu een naam krijgen van maximaal 100 tekens, dit was 50.

● In een OAI harvest zonder gespecificeerde set komt nu ook de 'deleted' status bij beschrijvingen
mee.

● Een zoekvraag van een term met underscore gevolgd door een haakje gaf geen resultaat, dit is
nu opgelost.

5.1.16

● Als de sessie timeout bijna is verlopen verschijnt er nu in beeld een pop-up die meld dat de sessie
bijna verloopt. Als de timeout is verlopen zal de pop-up dit aangeven. Dit voorkomt dat men met
een verlopen sessie nog iets probeert op te slaan en zodoende werk verliest.

● Als in een resultaten lijst op pagina 2 of verder een detailpagina van een beschrijving werd
geopend, dan was de navigatie bovenin de pagina niet meer beschikbaar.

● Als in een resultaten lijst op pagina 2 of verder een beschrijving werd verwijderd, dan werd een
beschrijving op pagina 1 verwijderd.

● 'Tonen vanaf' in stamlijsten werkt nu ook met termen met diakritische tekens.

5.1.15

● Het "Onthouden op deze computer" vinkje in het inlogscherm werkt weer.

● Bij het kopieren van een bezoeker wordt het (unieke) bezoekersnummer niet meer
meegekopieerd.

● Het aanpassen van het sorteernummer van een rubriek geeft nu geen fout meer.

● Na het openen van een werkset kan je versmallen door op het versmal-icoontje te klikken. In
voorgaande versies was het niet mogelijk om dan via 'formulier' of 'uitgebreid' te zoeken. Vanaf
nu is dat wel mogelijk.

● Het is nu mogelijk om vanuit een zoekresultaat een auteursrecht in één keer aan een selectie
documenten te koppelen.

● Op de auteursrechten pagina (Beheerder->Document configuratie->Auteursrechten) is het nu
mogelijk om alle beschrijvingen aan een gekozen auteursrecht te tonen. Door op he blauwe
pijltje achter het auteursrecht te klikken worden de gekoppelde beschrijvingen getoond. Vanuit
dit overzicht is het vervolgens ook mogelijk het auteursrecht te ontkoppelen.

● Als hetzelfde record voor 2 verschillende datums in een winkelwagen zat, dan kon niet slechts 1
van de twee verwijderd worden uit de winkelwagen, maar werden allebei verwijderd bij het
verwijderen van 1 van de twee.

● Aanvragen door meerdere personen tegelijk van het zelfde record voor dezelfde dag is nu
geblokkeerd. Dit was voorheen pas geblokkeerd als de aanvraag van een van beide was
doorgevoerd, nu al op het moment van toevoegen in de winkelwagen. (Vice versa wordt de
blokkering weer opgeheven als het betreffende record uit de winkelwagen verwijderd wordt).

● In de aanvragenregistratie kwam het voor dat bij zoeken op datum niet de juiste resultaten
terugkwamen als de inzagedatum of de retourdatum van de aanvraag niet beide binnen de van-
tot datum zoekvraag vielen. Nu worden deze gevonden als slechts 1 van de twee datums binnen
de gezochte periode vallen. Dit was gedeeltelijk afhankelijk van configuratie en trad niet op
wanneer inzagedatum en retourdatum gelijk waren.

● De relatietabbladen en het multimedia tabblad gebruiken nu de hele hoogte van het formulier,
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zodat er onderin geen ongebruikte ruimte meer overblijft.

● De aanvragen en bezoekenregistratie geven nu ook aan hoeveel resultaten er zijn gevonden.

● Bij het toevoegen van beschrijvingen aan de globale selectie wordt nu per beschrijving
gecontroleerd of deze toegevoegd mag worden. Voorheen werd er maar 1 van de geselecteerde
beschrijvingen gecontroleerd. Een beschrijving moet aan de volgende voorwaarden voldoen om
aan een globale selectie toegevoegd te mogen worden:
1) Zit de betreffende beschrijvingssoort er al in, dan mag 'ik' er ook in.
2) Is de database-structuur van mij anders dan van beschrijvingen die al in de selectie zitten, dan
mag ik er niet in.
3) Heb ik (ten minste) 1 gezamelijke 'parent' waar ik hierarchisch onder val met de
beschrijvingen die er al in zitten, dan mag ik er in.

5.1.14

● Bij het uitgebreid zoeken op een veld met de voorwaarde "is gelijk aan", waarbij het argument
uit meerdere woorden bestaat, werden geen resultaten gevonden.

5.1.13

● Publiekspagina: Klikken op de ordeningsschema regel in een detailpagina van een archiefstuk
levert weer een zoekvraag op van de stukken binnen die ordeningsrubriek.

● De mediaviewer gaf geen beeld als de bestandsnaam van de afbeelding niet alfanumerieke
tekens bevatte. Dit is nu opgelost.

● Het 'Soort' veld in uitgebreid zoeken (beheer) is ongeveer 25% breder gemaakt.

● Het kruimelpad raakt nu geen stappen meer kwijt. Wel worden er maar maximaal 5 getoond.
Teruggaan naar eerder stappen in het kruimelpad kan stappen tonen die daarvoor zijn gedaan.

● Seriegewijs opslaan paste de aangevinkte beschrijvingen wel aan, maar de aanpassing werdt niet
getoond. Dit is nu opgelost.

● Bij het omzetten van enkelvoudige beschrijvingen naar deelbeschrijvingen werd onterecht een
verwijzing in de verzamelbeschrijving naar zichzelf aangemaakt. Dit komt nu niet meer voor.

5.1.12

● Het samenvoegen van bezoekers ging fout als deze bezoekers telefoonnummers hadden. Dit is
nu opgelost.

● Formulieren gemaakt met de schermbouwer tonen nu het 'Toegangsnummer' veld netjes als
vinkveld in plaats van als invoerveld.

● het opslaan van een Isaar beschrijving (archiefvormer, contactpersonen, etc) gaf een
foutmelding. Dit is nu opgelost.

● In formulieren gemaakt met de schermbouwer wordt nu de xmlbeschrijvingid als read-only veld
getoond (mits toegevoegd op het scherm). Voorheen werdt deze helemaal niet getoond.

● Opslaan van een leeg schermbouwer formulier met een aggregatie met een samengestelde
primaire sleutel gaf een foutmelding. Dit is nu opgelost.

● Het toevoegen van een relatie aan een beschrijving ging niet als deze relatie speciale tekens
bevatte, zoals een apostrof in Foto's. Deze tekens worden nu correct afgevangen.

● Als een beschrijvingssoorten CMvelden met dezelfde naam bevatte, bijvoorbeeld een zoekveld en
een resultaatveld, dan werd soms het verkeerde veld gebruikt. Bijvoorbeeld het resultaatveld
voor zoeken en vice versa. Dit leverde foutmeldingen op. Dit is nu opgelost.

5.1.11

● Het koppelen en ontkoppelen van beschrijvingen is versneld.

5.1.10
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● Het uploaden van meerdere multimedia loopt nu in Chrome via een andere tool en zal er dus
anders uitzien. Dit omdat Chrome de ondersteuning van Silverlight heeft stopgezet. In de andere
browsers blijft vooralsnog de Silverlight upload tool actief.

5.1.9

● De tabel gevonden bestanddelen in de php detail publiekspagina's wordt nu weer getoond.

● Het openen van de globale selectie, danwel via het menu of via het icoon, geeft geen
foutmelding meer.

● Het koppelen en ontkoppelen van beschrijvingen is versneld door bijbehorende indexeeracties
pas 's nachts uit te voeren. Het koppelen zelf gaat daardoor nu sneller en is dus sneller zichtbaar,
maar zoek-, resultaat en detailvelden zullen pas later zijn bijgewerkt met de nieuwe informatie.

● Na het slepen van een bestanddeel werd de resultaatweergave niet goed bijgewerkt en werd er
een lege regel getoond. Dit is nu verholpen.

● In de schermen van Annotaties in de beheeromgeving wordt nu ook het e-mail adres van de
annoteerder getoond.

● Bij het tegelijk doorzoeken van twee of meer modules, waarvan een module waarbij
transformaties ingesteld zijn (zoals AenI) komen nu wel zoekresultaten terug.

● Bij het omzetten van resultaatlijst naar boomweergave werd de omschrijving van een record niet
goed weer gegeven.

5.1.8.18

● Sorteren op 'Aflopend' in beheer toont nu de term 'Aflopend' in plaats van 'Oplopend' naast de
gekozen sorteeroptie.

● Het is in de schermbouwer niet meer mogelijk om aggregaties toe te voegen welke dezelfde
velden bevatten. Toevoegen van deze aggregaties leverde in het verleden op dat beide
aggregaties niet getoond werden.

● Bij het aanmaken van een aggregatie is het niet meer verplicht om direct een template te kiezen.
Als er geen template wordt gekozen, dan moet de tabel worden gekozen waarin de template
aangemaakt gaat worden. Bij opslaan van de aggregatie wordt dan automatisch een lege
template aangemaakt waaraan dan weer velden gekoppeld kunnen worden.

● De volgorde van de tabbladen van de schermbouwer formulieren kan nu zelf ingevuld worden
en is niet meer afhankelijk van aanmaakvolgorde.

● In de met de schermbouwer aangemaakte formulieren waren de labels van de herhaalbare
veldgroepen weg gevallen. Deze zijn nu weer zichtbaar.

● In de schermbouwer wordt nu in de velden tabel ook de kolom 'Tekst voor label' getoond.

● In de met de schermbouwer aangemaakte formulieren keer je niet meer automatisch terug naar
het eerste tabblad als je op een ander tabblad een regel uit een aggregatie verwijderd.

● Het is nu mogelijk om de gevonden zoekterm ook te highlighten op de detailpagina van de
gevonden beschrijving. Support kan dit voor u configureren.

5.1.8.17

● Een aantal pop-up schermen in het volledige GABOS formulier zijn minder breed gemaakt zodat
ze passen in een schermresolutie van 1024x786 pixels.

● Er is een mogelijkheid toegevoegd waarmee alle multimedia in een beschrijving in één keer
besteld kan worden. Dit kan dan door vanuit de resultatenlijst te bestellen. Dit is door support te
configureren.

● In Crome kwam er een melding "de heartbeat om de sessie levend te houden werkt niet" op het
moment dat er geprobeerd werd om multimedia aan een onopgeslagen beschrijving toe te
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voegen. Dit is opgelost.

● Het was voorheen mogelijk om een rubriek aan te maken zonder code. Deze was daarna echter
niet meer aan te passen omdat het code veld verplicht was. Deze verplichting is verwijderd.

5.1.8.16

● De schermbouwer functionaliteit is uitgebreid met onder andere veldgroepen, tabbladen en
containerrelatievelden. Zie de betreffende helpfile voor meer informatie.

● Watermerken die groter zijn dan de afbeelding waarover ze getoond worden schalen nu omlaag
zodat ze correct over de afbeelding vallen.

● De foutmelding bij het openen van de 'oude vormgeving' (niet php) publiekspagina's is
verholpen.

5.1.8.15

● Atlantis in combinatie met de 'nieuwe vormgeving' (php) publiekspagina's gaf bij de statistieken
te hoge aantalen voor bezoekers en bezoeken. Dit omdat iedere actie van een unieke bezoeker
als nieuw bezoek werd geregistreerd. Dit is nu opgelost.

● Bij beschrijvingen met meerdere multimediabestanden werden alle bestanden behalve de eerste
opgeslagen met bestandsnaam 'Afbeelding.jpg' in plaats van de werkelijke bestandsnaam.

● In de archiefoverzicht boom worden nu standaard alleen de archiefcategoriën en gekoppelde
archieven getoond. Om ook de overige relaties te tonen kan de 'Toon alle relaties' vink aangezet
worden.

5.1.8.14

● In de Beheeromgeving worden nu bij het modereren van Akten, ook de gekoppelde Personen
mee gemodereerd.

● Uit beveiligingsoogpunt is besloten het wachtwoord veld niet meer te tonen in de
bevestigingsemail van registratie.

● Aanpassing in de filterafhandeling waardoor er filters niet meer verdwijnen wanneer meerdere
keren op dezelfde filteroptie gefilterd wordt.

● Bij het 'zoeken op kaart' in Internet Explorer 8, wordt er nu niet meer onterecht de melding "0
resultaten gevonden" gegeven.

● Aanpassing in de Beheeromgeving bij het zoeken op de combinatie 'is gelijk aan' en
aanhalingstekens.

● Samenvoegen in de Beheeromgeving geeft geen fout meer wanneer de beschrijvingen dezelfde
trefwoorden gekoppeld hebben.

5.1.8.13

● Zoeken in meerdere zoekvelden tegelijkertijd en zoeken door meerdere beschrijvingssoorten
tegelijkertijd gaf een fout.

● Aanklikken van een optie in een stamlijst gaf een foutmelding.

● Als er afbeeldingen worden toegevoegd, dan gaat de tekst import functie (zie 5.1.8.11) niet
meer af, waardoor de afbeeldingen normaal opgeslagen worden.

● Het zoeken tussen dubbele aanhalingstekens werd niet meer goed afgehandeld. In plaats van te
zoeken naar de zin in de opgegeven volgorde werden de woorden los doorzocht. Ook werden
hierdoor woorden zoals 'en' en 'of' toch als zoekoperator gelezen, waardoor de zoekresultaten
afweken van de verwachte resultaten.

● Bij het kopieren van een archiefblok werd ook de unieke waarde code meegekopieerd.

● Het zoeken op de 'oude' publiekspagina's is geoptimaliseerd en geeft nu sneller resultaten.
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● Als in de schermbouwer geen 'veld' in een template was toegevoegd, maar wel een aggregatie,
dan toonde de aggregatie niet.

● Bij het uploaden van 'meerdere' multimedia heeft het aanpassen van de 'Gemodereerd' vlag nu
effect op alle multimedia in de upload, in plaats van alleen de eerste.

● Het is nu mogelijk om specifieke aktesoorten aanvraagbaar te maken. Onze supportafdeling kan
dit voor u instellen.

5.1.8.12

● In de Beheeromgeving verspringt bij het seriegewijs importeren van multimedia het tabblad niet
meer terug naar "Enkelvoudig".

● In de Beheeromgeving loopt de voortgangsbalk bij het seriegewijs importeren weer correct en
tot het einde.

● Als er multimedia wordt gekoppeld aan een beschrijving, dan wordt er nu ook auditinformatie
van vastgelegd. De gebruiker datum en tijd worden getoond in de auditgegevens.

● Als in Nadere toegangen gebruik werd gemaakt van "opslaan en nieuw" werd de koppeling van
Personen met de akte niet gelegd.

● In de Beheeromgeving werden verwijderde beschrijvingen nog getoond in de resultatenlijst. Dit
werd veroorzaakt door caching.

● Als in de Beheeromgeving multimedia werd toegevoegd in een bestaande beschrijving via
seriegewijs importeren, dan werd de nieuwe multimedia niet getoond.

● In de Beheeromgeving werden in uitgebreid zoeken onjuiste zoekresultaten gevonden als
gezocht werd in combinatie met "OF" en "EN".

● Het is mogelijk om een zoekresultaat te sorteren op relevantie. Onze supportafdeling kan dit voor
u instellen.

5.1.8.11

● Er is een dienst bijgekomen waarmee invoerschermen dynamisch kunnen worden
geconfigureerd. Deze dienst kan bij DEVENTit worden aangeschaft. Voor uitgebreidere
informatie, zie de schermbouwer helppagina.

● Bij het uploaden van een pdf, txt of docx bestand is het nu mogelijk om de tekst uit deze
bestanden te importeren naar een (ocr)veld binnen Atlantis. Onze supportafdeling kan dit voor u
instellen. Zie voor specifieke instructies de multimedia helppagina.

5.1.8.10

● Er is een configuratie instelling gemaakt welke ervoor zorgt dat knoppen in de resultaatweergave
en formulieren groter weergegeven worden. Onze supportafdeling kan dit voor u instellen.

● In Archief- en Inventarisbeheer zijn onduidelijke meldingen aangepast betreffende het slepen
binnen de ordening om aan te geven wat het resultaat is.

● In Archief- en Inventarisbeheer werd bij het aanmaken van een nieuwe rubriek de melding
gegeven dat de code niet uniek was, als daarvoor een rubriek met dezelfde code was verwijderd.
Dit was alleen te reproduceren indien gebruik gemaakt werd van "Vertraagd Verwijderen" (de
verwijder acties worden dan in de avond doorgevoerd).

● In de Beheeromgeving werden de records die waren toegevoegd aan de globale selectie niet
allemaal getoond. Bij het opvragen van de globale selectie worden deze nu allemaal zichtbaar.

● In de Beheeromgeving werd bij uitgebreid zoeken niet altijd het icoon getoond indien een
selectielijst beschikbaar is.

● In de Beheeromgeving, bij opgeslagen zoekvragen, konden alleen de zoekvragen uitgevoerd
worden die op de eerste pagina werden weergegeven. De zoekvragen die op andere pagina's
stonden gaven geen resultaat.

● In Archief- en Inventarisbeheer werd, bij gebruik van "Vervangen in globale selectie", een
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onterechte fout weergegeven : "Verschillende beschrijvingssoorten toevoegen aan de globale
selectie is niet mogelijk"

● Bij nieuwe (onopgeslagen) bezoekenregistraties wordt, bij het verlaten van het scherm, de
melding getoond : "U heeft niet-opgeslagen wijzigingen, wilt u eerst opslaan?"

5.1.8.9

● Het is nu mogelijk om een inlogbeperking op ip-adres in te stellen. Dezelfde gebruikersnaam
mag dan maar op 1 ip-adres gelijktijdig ingelogd zijn. Onze supportafdeling kan dit voor u
instellen."

● In de Beheeromgeving is in de 'Snel starten met Altantis 5' helptekst een onderdeel opgenomen
voor het verplaatsen van documenten naar een andere werkset.

● In de Beheeromgeving is de Statistiek knop nu ook beschikbaar in de dynamische
formulieren.

5.1.8.8

● In de Beheeromgeving is het "Seriegewijs importeren" (bij multimedia) ondergebracht in een
eigen tabblad. Het nieuwe tabblad heet "Seriegewijs". Dit i.v.m problemen bij weergave in een
lage beeldschermresolutie.

● In Archief- en Inventarisbeheer werden in de publieksomgeving bij de Inleidingen geen
subknopen getoond.

● In de Beheeromgeving werden bij uitgebreid zoeken geen gegevens getoond bij "Veld" en
"Voorwaarde" als er maar 1 beschrijvingssoort geselecteerd kan worden.

● In de Beheeromgeving is het subscherm, na koppelen van records, te sluiten met de "Enter"
toets.

● In de Beheeromgeving werd in de resultaatweergave van sommige records geen beschrijving
getoond. Indien dit optreed kan onze supportafdeling dit voor u herstellen.

● Als gezocht werd met twee of meer woorden, werden niet alle woorden gemarkeerd in de
afbeelding.

5.1.8.7

● In de Beheeromgeving ontbrak de bestandsextensie bij downloaden van multimediaobjecten
(via het blauwe pijltje).

● In de Beheeromgeving werd bij het downloaden van een PDF de extensie gewijzigd in JPG.

5.1.8.6

● In de Beheeromgeving worden bij nieuwe (onopgeslagen) beschrijvingen de tabbladen nu licht
grijs getoond om aan te geven dat de beschrijving eerst opgeslagen moet worden voordat deze
beschikbaar zijn.

● In Archief- en Inventarisbeheer is in het aanvraag formulier het veld retourdatum toegevoegd.
Dankzij deze toevoeging is het nu ook mogelijk om aanvragen als uitleningen te gebruiken.

● Door een aanpassing in de Query Rapportage (zie ook 5.1.8.4), is deze vorm van rapportage nu
ook beschikbaar vanuit een zoekresultaat. De query rapportage was eerst alleen beschikbaar
over de hele database.

● In de Beheeromgeving zijn de audit kolommen bij gekoppelde beschrijvingen (in het relatie
tabblad) vertaald naar Nederlandse termen (Gebruiker, Datum gekoppeld, Tijd gekoppeld).

● In Archief- en Inventarisbeheer bleek het nummer van een bestanddeel gewist te zijn als deze
werd omgezet van definitief/voorlopig naar VVVnummer en vervolgens dit ongedaan werd
gemaakt.

5.1.8.5
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● Onder Mutaties in detailschermen van de beheeromgeving werden verkeerde gebruikersnamen
getoond indien deze binnen korte tijd door meerdere personen gewijzigd was.

5.1.8.4

● Er is een nieuwe rapportage mogelijkheid beschikbaar: Query rapportage. Dit maakt een rapport
in .csv formaat, aan de hand van een (in het beheerder menu gedefinieerde) database query.

● In de Beheeromgeving wordt bij gekoppelde beschrijvingen (in het relatie tabblad) nu
aangegeven welke gebruiker op welke datum en tijd de koppeling gelegd heeft.

● In Archief- en Inventarisbeheer werden de openbaarheidsbeperkingen die op archiefniveau
waren aangemaakt, niet getoond als deze aan de bestanddelen gekoppeld moesten worden.

● In Archief- en Inventarisbeheer zijn rechten toegevoegd voor het tonen van de menu opties:
"Bezoekenregistratie" en "Aanvragenregistratie".

● In de Aanvragenregistratie kan nu met de knop Afhandelen in één keer een reeks aanvragen
afgehandeld worden.

● De standaard rapport knop is beschikbaar in de resultaatweergave endien er een standaard
rapport aanwezig is.

5.1.8.3

● Bestelde afbeeldingen welke direct mogen worden gedownload verlopen nu na een ingestelde
periode (standaard een maand) om misbruik van de download url te voorkomen.

● Bestelde afbeeldingen welke niet direct mogen worden gedownload kunnen niet meer
gedownload worden vanuit de bevestigings-email.

● Bij het (de)modereren van meerdere beschrijvingen wordt nu een draaidend icoon getoond om
aan te geven dat de applicatie de opdracht verwerkt.

● Indien in de beheeromgeving vanuit een resultaatscherm gekozen werd voor "Zoeken in
resultaten" of "Toevoegen aan resultaten" werd een onterechte foutmelding getoond : "Missing
expression".

● In de Beheeromgeving werd bij het downloaden van een afbeelding (via het blauwe pijltje) de
afbeelding niet gedownload maar in de pagina getoond.

● Van nieuwe multimedia en nieuwe beschrijvingen kan nu onafhankelijk worden aangegeven of
deze standaard gemodereerd zijn. Onze supportafdeling kan dit voor u instellen.

5.1.8.2

● Voorloopnullen in een identificatienummer wordt nu ook meegenomen in de uniciteitscontrole.
Het is hierdoor toegestaan om bijvoorbeeld nummers 1, 01 en 001 te hebben.

● In het Aanvragenregistratiescherm zijn nu vinkjes beschikbaar om te kunnen filteren op 'niet
afgehandeld' en 'uitleen'.

● In het menu "Medewerker/Aanvragenregistratie" is een submenu toegevoegd om het
zoekscherm op te roepen.

● In het menu "Medewerker/Bezoekenregistratie" is een submenu toegevoegd om het zoekscherm
op te roepen.

● In Archief- en Inventarisbeheer werd een foutmelding getoond indien er bestanddelen
gekoppeld werden aan onopgeslagen aanvragen. Er wordt nu een melding weergegeven dat
een aanvraag eerst moet worden opgeslagen.

● In Archief- en Inventarisbeheer werd bij het kopiëren van een aanvraag ook het
aanvraagnummer meegekopieerd.

● In Archief- en Inventarisbeheer werden hyperlinks die waren ingevoerd in een Inleiding van een
toegang niet getoond aan de publiekszijde.

5.1.8.1
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● Het is nu ook mogelijk in de Beheeromgeving om vanuit een detailbeschrijving het record toe te
voegen aan een werkset.

● In de nieuwe imageviewer werd het watermerk meerdere malen getoond in de afbeelding.

● Binnen de nieuwe imageviewer kan nu voor iedere knop worden aangegeven of deze getoond
mag worden. Onze supportafdeling kan dit voor u instellen.

● In Archief- en Inventarisbeheer bleef na het omzetten van een record naar een andere
beschrijvingssoort het afhandelingsscherm in beeld. Dit wordt nu automatisch gesloten.

5.1.8.0

● Indien in de publieksomgeving gezocht werd in de krantenmodule met een tekst in combinatie
met een periode dan werden er altijd 0 resultaten aangegeven. Dit bleek een bug in uitgebreid
zoeken.

● In Archief- en Inventarisbeheer werd na het modereren van een bestanddeel een lege
omschrijving getoond in het resultaat. De bestanddelen bleken niet goed geindexeerd te
worden.

● In Archief- en Inventarisbeheer werd na het toevoegen van een bestanddeel vanuit een boom,
de boom dichtgeklapt. De boom blijft nu opengeklapt getoond worden inclusief het
toegevoegde bestanddeel.

● In Archief- en Inventarisbeheer was het niet mogelijk om bestanddelen vanuit de ordening te
slepen naar 'Niet in deze toegang' of 'Nog te rubriceren'.

● In Archief- en Inventarisbeheer is de spellchecker in de tekstverwerker voor het invoeren van
Inleidingen nu standaard op Nederlands gezet in plaats van Engels.

● Het is nu mogelijk om een standaard detailrapport te definieren per beschrijvingssoort. In de
detailweergave is een knopje toegevoegd om dit rapport op te vragen.

5.1.7.29

● In de beheeromgeving is het nu ook mogelijk om aan te geven of er gezocht moet worden in
documenten met of zonder multimedia.

● Standaard worden nieuwe records nu ongemodereerd aangemaakt. Dit geldt ook voor
multimedia en rubrieken/ordeningen.

● In de webwinkel wordt nu een log bijgehouden van bestellingen zodat alle (ook onafgeronde of
foute) bestellingen kunnen worden teruggezocht.

● In de Beheeromgeving kan in bomen (systematisch/rubrieken/inventarisssen) met paginering
nu gezocht worden op een deel van de tekst van alle onderliggende records.

● In Archief- en Inventarisbeheer kunnen aanvragen nu ook over meerdere dagen gedaan worden.
(Standaard is de einddatum gelijk aan de begindatum).

● Er is nu een configuratie instelling gemaakt welke ervoor zorgt dat, na opslag van een record, de
knoppen van formulieren pas weer getoond worden als het formulierscherm volledig is geladen.
Dit zal ervoor zorgen dat acties pas gestart kunnen worden als alles volledig geladen is.

● In de Beheeromgeving werd in het voortgangsscherm bij het koppelen (van bijvoorbeeld Plank
aan Depot) aangegeven dat er "null van de null" gekoppeld werden. Dit is verholpen.

● Door een verkeerde segmentcontrole waren de rechten nodig op ALLE segmenten bij het
bekijken van een inleiding. Nu wordt alleen het betreffende segment gecontroleerd.

● In Archief- en Inventarisbeheer bleven de bestanddelen getoond na het verwijderen van
bestanddelen in de ordening. Dit gebeurde alleen indien gebruik gemaakt werd van "Vertraagd
Verwijderen" (de verwijder acties worden dan in de avond doorgevoerd).

5.1.7.28
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● In OAI werd de expressie van Listrecords gebruikt voor het doorgeven van Identifiers. Dit is nu
omgezet naar de expressie van ListIdentifiers

● Webwinkel aanpassingen m.b.t. opslaan bestellingen. Als het bestellen of aanvragen niet
geconfigureerd is, is bestellen of aanvragen onmogelijk. Dit om verlies van
bestellingen/aanvragen tegen te gaan.

● In Archief- en Inventarisbeheer werd een foutmelding weergegeven bij het verwijderen van een
archiefbestanddeel.

● In stamlijsten van de Beeldbank werd via het zoeken op stamgegevens de melding "De zoekactie
heeft geen resultaat opgeleverd" onterecht weergegeven.
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Systeemeisen

Deze sectie geeft informatie over de minimum systeemeisen van Atlantis.

Database

Atlantis ondersteund het gebruik van Oracle Database vanaf versie 9g. Een standaardinstallatie met de
volgende instellingen voldoet:

Karakterset: AL32UTF8

Database
configuratie:

‘General Purpose / Transaction Processing’ database

Memoryinstellingen:
SGA grootte: minimaal 4 GB, met automatisch geheugen management
ingeschakeld.

Het is mogelijk om een Oracle Express versie te gebruiken. Houd hierbij wel rekening met de
beperkingen die dit met zich meebrengt. Indien van Oracle Express gebruik wordt gemaakt dan zal er
ook Elastic Search gebruikt moeten worden omdat anders bepaalde functies, zoals fulltext en spatial
(kaart) zoeken niet meer werken. Verder is een Express licentie gelimiteerd in het geheugen- en CPU
gebruik en in de grootte van de database. We raden deze versies dus ook af.

Het besturingssysteem van de databaseserver mag ieder door Oracle ondersteunde server zijn (Microsoft
Windows, Unix, Linux, etc.). Indien de database op dezelfde server staat als de Atlantis 5 applicatie, dan
moet dit een Microsoft Windows server zijn.

Verbindingsgegevens

Atlantis gebruikt één gebruikersaccount om verbinding te maken met de database. Dit account moet
owner rechten hebben waarmee DDL en DML kan worden toegepast.
Zie voor het instellen van de gebruiker de database aanmaken helpfile.

De verbinding wordt gemaakt via deMicrosoft .NET Data Provider for Oracle, deze wordt meegeleverd
met het .NET framework v4.0.

Multimedia opslag

Atlantis Slaat de multimedia buiten de database op, bijvoorbeeld op een NAS. Bij het opslaan buiten de
database worden er padverwijzingen opgeslagen in de database opgeslgen, deze padverwijzingen
worden in standaard VARCHAR2 kolommen opgeslagen.

Firewall

De verbinding tussen Atlantis 5 en de database loopt over de standaard Oracle RDBMS poort. Dit is
poortnummer 1521 bij een standaard Oracle installatie. Let op, als port redirection aanstaat wordt er bij
elke connectie een willekeurige poort gekozen. Dit zal dan ook problemen opleveren met de firewall.

Systeemeisen

Het wordt aangeraden om de databasebestanden op schijven op te slaan die gebruik maken van snelle
SAS schijftechnologie in RAID 1 of RAID 10.

Voor de databaseserver wordt minimaal een dualcore systeem met 16 gigabyte intern geheugen
aanbevolen.

Applicatie

Als besturingssysteem van de applicatieserver wordt Windows Server 2003 of hoger ondersteund.
Daarnaast moet Internet Information Server (IIS) 6.0 of hoger geinstalleerd zijn. De applicatie moet als
32 bits web applicatie binnen IIS draaien.

● voor IIS 6.0 (Windows Server 2003) staat hier beschreven hoe IIS in 32 bits modus uitgevoerd
kan worden:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/405f5bb5-
87a3-43d2-8138-54b75db73aa1.mspx?mfr=true
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● Binnen IIS 7 (Windows Server 2008) kan dit op Application Pool niveau worden
geconfigureerd. Dit staat beschreven in de IIS configuratie helpfile.

Atlantis is ontwikkeld voor het .NET framework versie 4.0 SP 1 of hoger. Het framework moet alsWeb
Service Extension (binnen IIS) toegestaan zijn.

Firewall

Bij een standaard installatie wordt er gebruik gemaakt van poortnummer 80 (standaard HTTP verkeer).
De firewall moet dus het verkeer voor poort 80 doorlaten.

Systeemeisen

Voor de applicatieserver wordt minimaal een dualcore systeem met 16 gigabyte intern geheugen
aanbevolen.

Clients

De clients maken verbinding met Atlantis via een Internet verkenner (browser). Wij ondersteunen
browserversies zolang de maker van de browser deze ondersteund. Ten tijde van schrijven ondersteunen
we Internet Explorer 9.0 en hoger, Mozilla Firefox 45.2.0esr, Google Chrome 51.0.2704 en Safari 9.1.
We raden aan om altijd de meest up-to-date browserversie te gebruiken.

De clients moeten zo ingesteld staan dat JavaScript, Cookies en AJAX (het XmlHttpRequest object)
toegestaan zijn. Er zijn verder geen plug-ins nodig.
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Installatie en upgrade

Deze sectie beschrijft de installatie en de upgrade van Atlantis 5 op een Microsoft Windows Server. De
onderdelen die aan bod komen zijn

1. De Oracle database server en client installatie
2. De PHP installatie
3. De Eventlog configuratie
4. De Internet Information Services installatie en configuratie
5. De Database aanmaken en vullen
6. De Atlantis 5 configuratie
7. De PHP publiekspagina
8. De Upgrade naar een nieuwe versie

Bovenstaande stappen gaan er vanuit dat u de installatie bestanden van Atlantis 5 en van de
ImageServer ontvangen hebt.

Bij een nieuwe installatie pakt u deze uit in de doel locatie. Bij een upgrade kunt u dat beter in een
tijdelijke folder doen. Dat geeft u een folder met onderstaande inhoud:

Na de installatie moeten er ook nog zaken geconfigureerd worden. Dit wordt beschreven in de sectie
over inrichting.

Installatie van Oracle Server en Client

De Oracle Server dient geïnstalleerd te worden op de machine waar de database bestanden worden
opgeslagen. De client moet geïnstalleerd worden op de machine waar ook de Atlantis 5 software
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geïnstalleerd wordt. Als de fysieke locatie van server en client gelijk is dan moeten beide geïnstalleerd
worden op dezelfde machine.

Oracle server

Kies afhankelijk van het systeem voor een 32-bits of 64-bits installatie van de database server.

● Start setup.exe

● Vul emailadres in

● Zet het vinkje uit bij "I wish to receive..."

● Next

● Kies 'Create and configure a database'

● Next

● Kies 'Server Class'

● Next

● Kies 'Single instance database installation'

● Next

● Kies 'Advanced install'

● Next

● 'Selected language' kies 'English'

● Next

● Kies de betreffende Oracle editie (zie systeemeisen voor minimum en aangeraden Oracle edities)

● Next

● Kies een locatie voor de Oracle Base, bijvoorbeeld C:\Oracle

● Kies een Software Location. Dit staat binnen de Oracle Map, bijvoorbeeld
C:\Oracle\product\11.2.0\dbhome_1

● Next

● Kies 'General Purpose/Transaction processing'

● Next

● Vul de Global Database Name in. Een Global Database Name bestaat uit de database naam en het
database domein. Bijvoorbeeld 'orcl.databaseserver.hosting.deventit.net'

● Vul de Oracle system Identifier (SID) in. De SID is vaak hetzelfde als de database naam.
Bijvoorbeeld 'orcl'.

● Next

● Memory: 'Enable Automatic Memory Management (40% memory usage)

● Character sets: Use Unicode (AL32UTF8)

● Security: Assert all new security settings

● Sample schemas: off

● Next

● Enable email notification: off

● Kies: File system

● Vul de locatie in waar de database bestanden komen te staan bij 'Database file location'

● Kies 'Do not enable automated backups'

● Next

● Kies 'Use the same passwords for all accounts'

● Vul een gekozen hoofdwachtwoord in. Dit is het wachtwoord dat gebruikt moet worden voor de
'system' account.

● Next

● Kies 'Finish'

● Kies 'Ok'

● Kies 'Close'

Tnsnames.ora voor de Server

Atlantis 5 moet weten met welke database service verbonden moet worden. Voor de Oracle server moet
dan ook een service naam binnen het tnsnames.ora bestand aangemaakt worden.
Dit bestand is te vinden onder [Oracle_home]\NETWORK\ADMIN. In bovenstaande voorbeeldlocatie
zou dat dus C:\oracle\product\11.2.0\dbhome_1\NETWORK\ADMIN zijn.

Vul de tnsnames.ora aan met een nieuwe service.

[SERVICE NAAM] =
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(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = [ADRES VAN DE SERVER])(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA =
(SERVER = DEDICATED)
(SERVICE_NAME = [ORACLE SYSTEM IDENTIFIER (SID)])

)
)

Vervang hierin de stukken tussen blokhaken (inclusief de blokhaken).
[SERVICE NAAM] wordt bijvoorbeeld ORCL
[ADRES VAN DE SERVER] wordt bijvoorbeeld databaseserver.hosting.deventit.net. Zorg ook dat de
aangegeven poort in de Firewall open is gezet.
[ORACLE SYSTEM IDENTIFIER (SID)] is de Oracle System Identifier (SID) die is ingevuld bij het
installeren van de server.

Oracle Client

Voor de client is altijd een 32-bits versie nodig, aangezien onze programmatuur 32-bits is.

● Start setup.exe

● Kies 'Custom'

● Next

● Selecteer alleen 'English'

● Next

● Kies een locatie voor de Oracle Base, bijvoorbeeld C:\Oracle

● Kies een Software Location. Dit staat binnen de Oracle Map, bijvoorbeeld
C:\Oracle\product\11.2.0\Client_1

● Next

● Kies de componenten: 'Oracle Database Utilities' / 'SQL plus' / 'Oracle Data Provider for .NET' /
'Oracle Connection Manager'

● Next

Tnsnames.ora voor de Client

In de tnsnames.ora van de client moet een entry voorkomen die verwijst naar de Oracle server. Atlantis 5
gebruikt namelijk de Oracle .NET data provider om te verbinden met de Oracle database.
Dit bestand is te vinden onder [Oracle_home]\NETWORK\ADMIN. In bovenstaande voorbeeldlocatie
zou dat dus C:\oracle\product\11.2.0\Client_1\NETWORK\ADMIN zijn.

Vul de tnsnames.ora aan met een nieuwe service.

[SERVICE NAAM] =
(DESCRIPTION =

(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = [ADRES VAN DE ORACLE SERVER])(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA =
(SERVER = DEDICATED)
(SERVICE_NAME = [DE ORACLE SERVER SID])

)
)

Vervang hierin de stukken tussen blokhaken (inclusief de blokhaken).
[SERVICE NAAM] wordt bijvoorbeeld ORCL. Verbinding door Atlantis omgevingen zal gebeuren op deze
'Data source'.
[ADRES VAN DE ORACLE SERVER] wordt bijvoorbeeld databaseserver.hosting.deventit.net. Zorg ook
dat de aangegeven poort in de Firewall open is gezet.
[DE ORACLE SERVER SID] is de Oracle System Identifier (SID) die is ingevuld bij het installeren van de
server.

Leesrechten op de Client software

Het account waaronder de application pools draaien (meestal is dit ‘Network Service’) moet leesrechten
hebben op de oracle client software.
Let op: op de \bin map van de Oracle client software staan default andere rechten ingesteld waardoor
de rechten van de bovenliggende map niet doorgevoerd worden. Controleer dus of ‘Network Service’
ook leesrechten heeft op de bestanden in \bin.

Installatie van PHP
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Indien er gebruik gemaakt gaat worden van een publiekspagina op PHP dan moet er ook een PHP
installatie op de server aanwezig zijn.

Installatie bestanden zijn te vinden op MicroSoft.com/web/gallery/install.aspx?appid=PHP56
De installatie is standaard. Documentatie is te vinden op php.iis.net

Bekende problemen

Het kan zijn dat bij starten de volgende foutmelding komt: HTTP500 fout/ The FastCGI process
exited unexpectedly
Doorloop in dat geval de volgende stappen:

● Controleer of C:\Program Files (x86)\PHP\v5.6\php-cgi.exe start.

● Geeft deze de errormsvcr110.dll is missing, dan mist er een .NET dll.

● Download de benodigde .NET van www.microsoft.com/en-
us/download/details.aspx?id=30679
Let op: de benodigde versie is de x86 (32 bit) versie.

Eventlog

Alle Atlantis meldingen komen in het eventlog van de Server terecht. Hiervoor moeten er wel rechten
geconfigureerd worden.

Dit gebeurd in het register:

● Open de register editor

● Ga naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\eventlog

● Open met de rechtermuisknop de rechten van deze knoop

● Deel nu 'full control' uit aan de gebruiker waar de Application Pools onder draaien (meestal
Network Service)

● Zoek nu de subknoop 'Application' op

● Open de rechten van deze knoop

● Geef 'full control' aan de gebruiker

● Zoek nu de subknoop 'Security' op

● Open de rechten van deze knoop

● Geef 'full control' aan de gebruiker

Let op: Na het aanpassen van de registry dient de server herstart te worden voordat dit
van kracht is.

Internet Information Services (IIS) configuratie

Atlantis 5 is een Web Applicatie die gehost wordt binnen IIS. Vanaf versie 6.0 kent IIS de zogenaamde
Application Pools. Deze pools zorgen voor een scheiding van virtual directory's. Per pool kunnen zaken
als geheugen gebruik, identity, maar ook dagelijkse recycles geconfigureerd worden.

De beschrijving gaat uit van een engelse Windows Installatie met IIS 7.0. IIS 6.0 wordt echter ook
ondersteund. Wel moet .NET 4.0 geïnstalleerd en geactiveerd zijn, zodat dit gebruikt kan worden
binnen IIS.

IIS installatie

Op een nieuwe server zal IIS ingeschakeld moeten worden.
Ga hiervoor naar Control Panel\Programs and Features en klik op Turn Windows features on or off
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Vink vervolgens de getoonde vinkjes aan onder 'Internet Information Services'

- 167 -



Chapter 21

- 168 -



Zorg vervolgens dat de ASP.NET v4.0.x toegstaan wordt. Ga hiervoor in IIS naar 'ISAPI and CGI
restrictions'.

Zet hier alle versies van ASP.NET op Allow. Als ASP.NET 4.0.x er nog niet bij staat, voeg deze dan toe
met 'Add'.

Aanmaken application pools

Maak voor elke instantie van Atlantis 5 twee application pools aan:

● [Klantnaam]Atlantis5

● [Klantnaam]Imageserver

Klik hiervoor binnen IIS - Aplication pools op 'Add application pool.
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Het volgende scherm wordt dan getoond:

Zorg hier dat de gekozen .NET Framework version 4.0.x is en de Managed pipeline mode 'Classic'
is.

Configureren application pools

Klik met de rechtermuisknop op de aangemaakte Atlantis 5 pool en pas de volgende instellingen aan:

● .NET Framework version: v4.0

● Enable 32-bit application: True

● Managed pipeline mode: Classic

● Identity:NetworkService

● Rapid-Fail Protection: False (om te voorkomen dat de pool stopt na een aantal fouten)

● Regular Time Interval: 0

● Specific times: Kies een tijd midden in de nacht, bijvoorbeeld 03:00

Pas bij de ImageServer pool ook de volgdende settings aan:

● Scroll naar beneden naar Recycling

● Zet private en virtual memory limit op 1500000 (1,5 miljoen)
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Aanmaken virtual directories

Het aanmaken van de virtual directory kan op twee manieren, afhankelijk van waar de installatie
bestanden zijn geplaatst. Als de bestanden in de Home Directory (standaard is dit
C:\inetpub\wwwroot) van IIS zijn geplaatst verschijnen de mappen vanzelf in de IIS Default Web Site
. Als de bestanden daar buiten zijn geplaatst dan moet er eerst een website worden aangemaakt.

Aanmaken website buiten de Home Directory

Klik in IIS met de rechtermuisknop op 'Sites' en kies 'Add website'. Het volgende scherm wordt dan
geopend:

Vul een herkenbare sitenaam in en kies bij 'Application pool' de aangemaakte Atlantis5 pool.
Vul bij Physical path het pad naar de root van de atlantis folder in.
Vul bij 'Host name' het adres van de website in. Dit is het adres dat de eindegebruiker zal gebruiken om
bij Atlantis 5 te komen.

Virtual directories

Open in IIS de site. In de getoonde boomstructuur moeten de volgende mappen omgezet worden naar
een 'Application'.

AtlantisPubliek

AtlantisWeb

FRC_Annotatieserver

FRC_CAutorisatieserver
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FRC_CDossierserver

HttpHandler

ImageServer

ImageServer-Client

Mediaviewer

Webwinkel

Klap deWeb Site open en zoek de installatie map op. Voer voor elk van de genoemde mappen het
volgende uit:

● Klik met de rechter muisknop op de map en kies voor Convert to Application

● Alias en physical path zijn al juist ingevuld

● Kies bij alle genoemde mappen, op ImageServer en HttpHandler na, als Application Pool
de aangemaakte Atlantis5 pool

● Selecteer bij ImageServer en HttpHandler de Imageserver pool

IIS application pool voor PHP

Indien van een PHP publiekspagina gebruik wordt gemaakt dan moet hiervoor een eigen website en
application pool aangemaakt worden.

Binnen de klant map staan vier submappen: Atlantis, Atlantiscore, Atlantispubliek en
Atlantispubliekresponsive.

Maak binnen IIS een Application pool aan voor de publiekssite.

Klik in IIS met de rechtermuisknop op 'Sites' en kies 'Add website'.

Vul, net als bij de Atlantis 5 site, een duidelijke 'Site name' in en kies hier voor de aangemaakte pool
voor de PHP site.
Vul bij 'Physical path' het pad naar de Public_html map binnen de Atlantis map in;
[root]/Atlantis/Public_html
Vul bij de 'Host name' de uiteindelijke url van de publiekspagina in.

Database aanmaken

Atlantis 5 gebruikt voor de opslag van zijn gegevens een database. Dit document beschrijft het
aanmaken en configureren van een Oracle database.
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Atlantis 5 maakt via één enkele gebruiker verbinding met Oracle. Elke Atlantis 5 gebruiker is
onderliggend dus dezelfde Oracle gebruiker. Deze Oracle gebruiker moet rechten hebben om data te
selecteren, toe te voegen, bij te werken en te verwijderen. Daarnaast moet deze gebruiker tabellen,
kolommen en indexen mogen aanmaken, bewerken en verwijderen. Als laatste moet hij ook rechten
hebben om (fulltext) indexen bij te mogen werken.

Aanmaken van een nieuwe database in Oracle

Voor het uitvoeren van de onderstaande stappen moet Oracle geïnstalleerd zijn en moeten de systeem
wachtwoorden bekend zijn.

Binnen de map [root van de inetpub]\[Klantnaam]\_resources\Databasecreate\ staat het bestand
Atlantis5.database.sql. Binnen dit bestand staat alles om de database aan te maken.

Het bestand bestaat uit twee delen. De eerste helft betreft het aanmaken van de database zelf. Dit
gedeelte moet uitgevoerd worden als de 'system' gebruiker van de database.

--Drop user atl5_klantnaam cascade;
--drop tablespace atl5_klantnaam_TBLSPACE including contents and
datafiles cascade constraints;
--drop tablespace atl5_klantnaam_INDEX_TBLSPACE including contents and
datafiles cascade constraints;

CREATE BIGFILE TABLESPACE atl5_klantnaam_TBLSPACE DATAFILE 'locatie van
datafile\ATL5_KLANTNAAM_TBLSPACE.ORA'
SIZE 200M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 50M MAXSIZE UNLIMITED ONLINE;

CREATE BIGFILE TABLESPACE atl5_klantnaam_INDEX_TBLSPACE DATAFILE 'locatie
van de index_datafile\ATL5_KLANTNAAM_INDEX_TBLSPACE.ORA'
SIZE 50M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 10M MAXSIZE UNLIMITED ONLINE;

CREATE USER atl5_klantnaam IDENTIFIED BY wachtwoord DEFAULT TABLESPACE
atl5_klantnaam_TBLSPACE
TEMPORARY TABLESPACE TEMP;

GRANT CONNECT, RESOURCE TO atl5_klantnaam;
GRANT EXECUTE on CTXSYS.CTX_DDL TO atl5_klantnaam;
grant ctxapp TO atl5_klantnaam;
grant dba to atl5_klantnaam;

Om grotere performance te halen, kan fulltext index worden aangemaakt op een andere storage, bij
voorkeur een andere fysieke schijf in de server. De tweede helft van het document beschrijft het maken
van deze storage en dient uitgevoerd te worden als de aangemaakte user en dus nietmet de system
account.
De storagenaam kan vrij gekozen worden. Voor de tablespacename is het handig om de naam van de
indextablespace te gebruiken.

connect atl5_klantnaam/wachtwoord@service naam uit de tnsnames.ora

exec Ctx_Ddl.Drop_Preference ( 'ATL5_KLANTNAAM_STORAGE' );
exec Ctx_Ddl.Create_Preference('ATL5_KLANTNAAM_STORAGE', 'BASIC_
STORAGE');
exec ctx_ddl.set_attribute('ATL5_KLANTNAAM_STORAGE', 'I_TABLE_CLAUSE',
'tablespace atl5_KLANTNAAM_index_TBLSPACE storage (initial 10M next
10M)');
exec ctx_ddl.set_attribute('ATL5_KLANTNAAM_STORAGE', 'K_TABLE_CLAUSE',
'tablespace atl5_KLANTNAAM_index_TBLSPACE storage (initial 10M next
10M)');
exec ctx_ddl.set_attribute('ATL5_KLANTNAAM_STORAGE', 'R_TABLE_CLAUSE',
'tablespace atl5_KLANTNAAM_index_TBLSPACE storage (initial 1M) lob (data)
store as (cache)');
exec ctx_ddl.set_attribute('ATL5_KLANTNAAM_STORAGE', 'N_TABLE_CLAUSE',
'tablespace atl5_KLANTNAAM_index_TBLSPACE storage (initial 1M)');
exec ctx_ddl.set_attribute('ATL5_KLANTNAAM_STORAGE', 'I_INDEX_CLAUSE',
'tablespace atl5_KLANTNAAM_index_TBLSPACE storage (initial 1M) compress
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2');
exec ctx_ddl.set_attribute('ATL5_KLANTNAAM_STORAGE', 'P_TABLE_CLAUSE',
'tablespace atl5_KLANTNAAM_index_TBLSPACE storage (initial 1M)');

Het is raadzaam om het Atlantis5.database.sql bestand met een andere naam op te slaan zodat deze
raadpleegbaar blijft en niet bij een update overschreven wordt.

Standaard database vulling

Zodra de database is aangemaakt kan deze gevuld worden met de standaard vulling die nodig is voor
Atlantis 5.
Hiervoor moeten de queries in vier bestanden uitgevoerd worden als de aangemaakte user:

[root van de inetpub]\[Klantnaam]\_resources\oracle.sql
[root van de inetpub]\[Klantnaam]\_resources\Databasecreate\Atlantis5.DatabaseVersie.sql
[root van de inetpub]\[Klantnaam]\_
resources\Databasecreate\Atlantis5.GroepCodeContainerRelaties.sql
[root van de inetpub]\[Klantnaam]\_resources\Databasecreate\Atlantis5.Indexen.sql

Atlantis 5 installatie

Atlantis 5 heeft een aantal configuratiebestanden die ingevuld moeten worden bij het voor het eerst
installeren van de software. Veel van deze waardes zijn eerder aangemaakt bij het configureren van IIS
en het aanmaken van de database. Ook gaan veel waardes uit van de map waar de Atlantis 5 software in
uitgepakt is. In de voorbeelden gaan we er van uit dat deze map de
D:\Data\System\Inetpub\[klantnaam] is.
Verder zal ook vaak een url naar Atlantis 5 ingevuld moeten worden. In de voorbeelden gaan we uit van
http://[atlantis].[sitenaam].nl.
Als er gebruik gemaakt wordt van een PHP publieksomgeving dan wijkt deze url af van die van de
beheeromgeving. In de voorbeelden gaan we uit van een PHP publieksomgeving en zullen hiervoor als
voorbeeld url http://[publiek].[sitenaam].nl gebruiken.

Hernoemen van de configuratie bestanden

Om te voorkomen dat bij een upgrade de ingevulde configuratiebestanden worden overschreven,
worden deze geleverd met de extensie .example. Deze .example moet verwijderd worden zodat het
bestand eindigt op .config.
De volgende bestanden zullen hernoemd moeten worden:

Atlantis.config.example

AtlantisPubliek\web.config.example

AtlantisPubliek\bin\Atlantis.dll.config.example

AtlantisWeb\web.config.example

AtlantisWeb\bin\Atlantis.dll.config.example

FRC_Annotatieserver\web.config.example

FRC_CAutorisatieserver\web.config.example

FRC_CDossierserver\web.config.example

HttpHandler\web.config.example

HttpHandler\bin\Atlantis.dll.config.example

ImageServer\web.config.example

ImageServer-Client\web.config.example

Mediaviewer\web.config.example

WebWinkel\web.config.example

Controleer en wijzig de configuratie bestanden

Bij een aantal configuratie bestandenmoeten een aantal waardes ingevuld worden alvorens Atlantis 5
zal werken.
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De volgende configuratiebestanden bevatten waardes die ingevuld moeten worden. Deze zullen
hieronder besproken worden.

Atlantis.config.example

AtlantisPubliek\web.config.example

AtlantisPubliek\bin\Atlantis.dll.config.example

AtlantisWeb\web.config.example

AtlantisWeb\bin\Atlantis.dll.config.example

HttpHandler\bin\Atlantis.dll.config.example

ImageServer\web.config.example

ImageServer-Client\web.config.example

Mediaviewer\web.config.example

Webwinkel\web.config.example

Atlantis.config verplichte configuratie

<add key="Connectionstring"

value="..."/>
Vul de connectionstring in om verbinding met de database te maken. De
connectionstring wordt mede bepaald door de Oracle configuratie.
Bijvoorbeeld: <add key="Connectionstring" value=" Data
Source=orcl;User ID=atl5_gebruiker; Password=atl5_
wachtwoord;" />.

<add key="addpath" value="

..."/>

Vul het pad in naar de installatie folder (bijvoorbeeld: <add key="addpath"
value="D:\Data\System\Inetpub\[Klantnaam]"/>

<add
key="oraclefulltextstorage"

value="..."/>

Vul hier de naam van de aangemaakte storage in, zoals beschreven in de

Oracle configuratie

<add
key="oracleindextablespace"

value="..."/>

Vul hier de naam van de aangemaakte Index tablespace in, zoals beschreven

in de Oracle configuratie

<add key="tempPath" value="

..."/>

Dit is een pad naar een tijdelijke map waar bijvoorbeeld mutimedia naar
geupload wordt alvorens deze wordt opgeslagen. Dit mag een netwerkpad
zijn. Deze map moet schrijfrechten hebben.

<add key="Url_

AnnotatieServer" value="...
"/>

value="http://[atlantis].[sitenaam].nl/FRC_Annotatieserver/
FRC_Annotatieserver.asmx"/>

<add key="Url_
AutorisatieServer" value="

..."/>

value="http://[atlantis].[sitenaam].nl/FRC_CAutorisatieserver/
FRC_CAutorisatieserver.asmx"/>

<add key="Url_DossierServer"

value="..."/>
value="http://[atlantis].[sitenaam].nl/FRC_CDossierserver/
FRC_CDossierserver.asmx"/>

<add key="Url_HttpHandler"

value="..."/>

value="http://[atlantis].[sitenaam].nl/HttpHandler/"/>

<add key="Url_Webwinkel"

value="..."/>

value="http://[atlantis].[sitenaam].nl/Webwinkel/webshop.aspx"/>

<add key="Url_Winkelwagen"

value="..."/>

value="http://[atlantis].[sitenaam].nl/Webwinkel/Winkelwagen.aspx" />

<add key="Url_Mutatiepagina"

value="..."/>
value="http://[atlantis].[sitenaam].nl/AtlantisWeb/pages/medewerker/
DetailBeschrijvingen.aspx"/>
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<add key="Url_Webservice"

value="..."/>

value="http://[atlantis].[sitenaam].nl/webwinkel/webshopservice.asmx"/>

<add key="URL_CONTEXTDETAIL"

value="..."/>
value="http://[atlantis].[sitenaam].nl/AtlantisWeb/pages/medewerker/
DetailBeschrijvingen.aspx?xmlbeschrijvingid="/>

<add key="URL_

CONTEXTRESULTAAT" value="...
"/>

value="http://[atlantis].[sitenaam].nl/AtlantisWeb/pages/medewerker/
zoekresultaten.aspx?xmlbeschrijvingid="/>

<add key="URL_PUBLIEK_

CONTEXTDETAIL" value="..."/>
value="http://[publiek].[sitenaam].nl/detail.php?id="/>
Dit voorbeeld gaat uit van een PHP publieksomgeving

<add key="URL_PUBLIEK_

CONTEXTDETAIL" value="..."/>
value="http://[publiek].[sitenaam].nl/zoeken.php?btn-submit=Zoeken&
searchtype=systematisch&ref=context&navigeren[xmlbeschrijvingids][]="/>
Dit voorbeeld gaat uit van een PHP publieksomgeving

<add key="Url_

Dossierdocument" value="...
"/>

value="http://[publiek].[sitenaam].nl/detail.php?id="/>
Dit voorbeeld gaat uit van een PHP publieksomgeving

<add key="Url_Publiek"

value="..."/>
value="http://[publiek].[sitenaam].nl"/>
Dit voorbeeld gaat uit van een PHP publieksomgeving

<add
key="RapportageTemplatesPad"

value="..."/>

Deze paden verwijzen naar de templates en de email-templates folder in de
installatie folder. D:\Data\System\Inetpub\[Klantnaam]\templates

<add key="EmailTemplatesPad"

value="..."/>

Vul hier de e-mail gegevens in om te zorgen dat Atlantis 5 e-mailberichten kan
versturen. D:\Data\System\Inetpub\[Klantnaam]\email-templates

<add key="smtpserver"

value="..."/>

Vul hier de e-mail gegevens in om te zorgen dat Atlantis 5 e-mailberichten kan
versturen. Bijvoorbeeld smtp.organisatie.nl

<add
key="applicatienemailadres"

value="..."/>

Dit is het email adres waarmee Atlantis 5 de email verstuurd .Bijvoorbeeld
atlantis@organisatie.nl.

Atlantis.config optionele configuratie

De volgende waardes binnen de Atlantis.config zijn al ingevuld, maar kunnen worden aangepast om
bepaalde functionaliteit te configureren.

<add key="eventlogprefix" value="..."/> Dit geeft aan onder welke naam Atlantis 5 binnen het
eventlog genoemd wordt. Dit is met name handig als
er meer dan 1 instantie van Atlantis op de server
geinstalleerd is.

<add key="eventlogdetail" value="4"/> Met het detail niveau wordt bepaalt hoe uitgebreid
de logberichten moeten zijn. Het hoogste detail
niveau is 4, het laagte is 1. Bij het hoogste niveau
worden ook gegevens over de betreffende
gebruikers sessie opgeslagen.

<add key="eventloglevel" value="3"/> Het level geeft aan welke berichten opgeslagen
moeten worden. Bij een waarde van 3 worden alle
berichten (informatie, waarschuwing en fouten)
opgeslagen. Bij een waarde van 2 worden de
informatieberichten niet opgeslagen. Bij een waarde
van 1 of 0 worden alleen de fouten opgeslagen.

<add key="AppName" value="..."/> Dit is de titel die getoond wordt bij het inlogscherm
van de beheer omgeving.

<add key="minimum_aantal_zoekletters"

value="..."/>

Dit is het minimum aantal tekens dat ingevuld moet
worden voor een zoekvraag. Dit instellen op hoger
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dan 0 voorkomt dat er zoekvragen over 'alles'
kunnen worden gedaan.

<add key="non_statistics_ip" value="...
"/>

Ip-adressen die hier ingevuld zijn worden niet
meegeteld in de statiestieken binnen Atlantis.
Meerdere ip-adressen kunnen gescheiden worden
met een punt-komma.

<add key="autorisatie_max_inlogpogingen"

value="..."/>

Het maximum aantal pogingen dat een bezoeker
foutieve gebruikergegevens mag proberen. Een
waarde van 0 betekent geen limiet.

<add key="autorisatie_max_inlogpogingen_

afkoelperiode" value="..."/>

De cooldown periode in minuten waarin een
bezoeker niet kan aanmelden. Een waarde van 0
betekent geen cooldown.

<add key="MaxSorteerResultaten" value="

..."/>

Het maximum aantal resulaten dat gesorteerd kan
worden. Als het aantal resultaten n.a.v. een
zoekvraag hoger is dan het ingevulde aantal, dan

kan het resultaat niet gesorteerd worden.
In verband met de snelheid van het systeem is het
niet aan te raden om deze waarde hoger dan de
standaard 10000 te zetten.

<add key="initial_sorting" value="..."/> Als deze waarde aan ('1') staat dan wordt een
zoekresultaat altijd meteen gesorteerd op het eerste
geconfigureerde sorteerveld in Atlantis 5. Een
waarde van '0' betekent dat het resultaat initieel

ongesrteerd wordt weergegeven.
In verband met de snelheid van het systeem raden
wij af om de initele sortering aan te zetten.

<add key="SHOW_OPSLAAN_OVERLAY" value="

..."/>

Als deze waarde aan ('1') staat dan wordt bij opslaan
een pop-up getoond die aangeeft dat het opslaan
wordt uitgevoerd.

<add key="gebruik_nieuwe_globaalpubliek_

zoekmodel" value="..."/>

Als deze waarde aan ('1') staat dan wordt de
zoekindex voor de publiekspagina pas 's nachts

bijgewerkt. Dit levert een snelheidswinst op.
Als deze waarde aan staat dan moet er een
automatische taak geconfigureerd worden die de
indexen op gezette tijden bijwerkt.

<add
key="standaardGemodereerdBeschrijvingen"

value="..."/>

Als deze waarde aan ('1') staat dan worden
beschrijvingen standaard gemodereerd aangemaakt.

<add
key="standaardGemodereerdMultimedia"

value="..."/>

Als deze waarde aan ('1') staat dan wordt multimedia

standaard gemodereerd aangemaakt.
Gemodereerde multimedia aan een ongemodereerde
beschrijving is nog steeds niet te vinden op de
publiekspagina.

<add key="wachtwoord_minimum_karakters"

value="..."/>

Geeft het minimale aantal karakters dat een
wachtwoord lang moet zijn.

<add key="IPBeperkingOpGebruiker"

value="..."/>

Als deze waarde aan ('1') staat dan mag vanaf per ip-
adres maar één gebruiker ingelogd zijn.

<add key="showCutPaste" value="..."/> Als deze waarde aan ('1') staat dan toont het
context-menu in bomen in de beheeromgeving de
optie om te knippen, kopieren en plakken.

<add key="HighlightAanOpDetailPaginas"

value="..."/>

Als deze waarde aan ('1') staat dan wordt de

gezochte term ook op de detailpagina ge-highlight.
Dit geldt alleen voor de publiekspagina.
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<add key="VertraagdVerwijderen" value="

..."/>

Als deze waarde aan ('1') staat dan worden de
verwijderde beschrijvingen pas echt verwijderd uit de

database na het draaien van een batch.
Als deze waarde aan staat dan moet er een
automatische taak geconfigureerd worden die de
verwijderen.cmd op gezette tijden (zoals 's nachts)
start.

<add key="toonsoorteniconenlinks"

value="..."/>

Als deze waarde aan ('1') staat dan staan de iconen
voor openen, verwijderen, multimedia en modereren
in de resultaatweergave aan de linkerkant in plaats
van aan de rechterkant.

Atlantisweb\Web.config verplichte configuratie

<imageServerClient [...] clientUrl="

..."/>

clientUrl="http://[atlantis].[sitenaam].nl/Mediaviewer/imageviewer"

<add key="FRC_CDossierserver.FRC_

CDossierserver value="..."/>

value="http://[atlantis].[sitenaam].nl/FRC_CDossierserver/FRC_
CDossierserver.asmx"

Atlantisweb\Web.config optionele configuratie

<add
key="toonwachtwoordonthouden"

value="..."/>

Als deze waarde aan ('true') staat dan wordt op de
inlogpagina de optie gegeven om gebruiker en wachtwoord
te onthouden.

<add
key="AantalMultiMediaPerPagina_

DETAIL" value="..."/>

Dit geeft aan hoeveel multimedia per 'pagina' binnen het
formulier van de beheeromgeving wordt getoond.

<add
key="AantalResultatenPerPagina"

value="..."/>

Dit geeft aan hoeveel resultaten standaard per pagina worden

getoond.
In verband met de snelheid van het systeem raden wij aan
deze waarde laag te houden.

<add
key="AantalthumbnailPerRij"

value="..."/>

Dit geeft aan hoeveel resultaten per rij worden getoond in de

gallerij weergave.
Wij raden aan om het aantal resultaten per pagina en de
thumbnails per rij op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld 9
resultaten per pagina, 3 per rij, geeft een mooi blok van 3 bij
3 resultaten.

<add key="GallerijWeergave"

value="..."/>

Als deze waarde aan ('true') staat dan is de gallerij
resultaatweergave beschikbaar.

<add key="maxRequestLength"

value="..."/>

Deze waarde geeft de maximum uploadgrootte van

bestanden in KB.
Verifieer dat het ingegeven getal kleiner is dan de waarde in
'requestLimits maxAllowedContentLength'. Zo nee, dan moet
deze key ook aangepast worden.

<add
key="showEenvoudigZoekenHelp"

value="..."/>

Als deze waarde aan ('1') staat dan wordt er op de
zoekpagina een blokje met helptekst getoond.

<add key="complex_search_

enabled" value="..."/>

Als deze waarde aan ('1') staat dan is de optie 'Complex'
beschikbaar op het zoekscherm. Hiermee kan met database
queries gezocht worden.

<add key="ignore_actieve_

tabblad" value="..."/>

Als deze waarde aan ('1') staat dan opent een bescrhijving
altijd op het eerste tabblad, in plaats van het laatste bekeken
tabblad.

<add key="toon_Context_Direct"

value="..."/>

Als deze waarde aan ('1') staat dan toont de context in de
resultaatpagina meteen. Anders opent deze pas nu klikken op
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het 'i'-tje inhet scherm

<add key="aantal_nodes_per_

pagina" value="..."/>

Deze waarde geeft het aantal knopen in de boom dat per

pagina getoond wordt.
Hoe hoger deze waarde is hoe trager het openen van een
boom zal zijn. We raden dus af deze hoger te zetten dan de
standaard waarde.

<add
key="ImporteerFunctieTonen"

value="..."/>

Als deze waarde aan ('1') staat dan wordt de importfunctie in

het medewerker->importeren scherm getoond.
Er zal nog wel een importfunctie ingesteld moeten worden
voordat dit gebruikt kan worden.

<add key="Seriegewijs_Default_

Controle" value="..."/>

De gekozen optie geeft de standaard waarde die als controle

geselecteerd staat bij seriegewijs beschrijven.
Opties zijn: volledig, veldwaarden, geen. Aangeraden is
veldwaarden.

<add key="Seriegewijs_Default_

Actie" value="..."/>

De gekozen optie geeft de standaard waarde die als

uitvoeractie geselecteerd staat bij seriegewijs beschrijven.
Opties zijn: tellen, simuleren, uitvoeren.

AtlantisWeb\bin\Atlantis.dll.config verplichte configuratie

<add
key="imageserveradapter.AtlantisWebQueryImage

_connectionstring" value="..."/>

value="Data Source=[SERVER];User

ID=[USER];Password=[PASSW];"
Bijvoorbeeld: value=" Data
Source=orcl;User ID=atl5_
gebruiker; Password=atl5_
wachtwoord;" />.

<add
key="imageserveradapter.AtlantisWebQueryImage

_UrlAutorisatieService" value="..."/>

value="http://[atlantis].[sitenaam].nl/FRC_
CAutorisatieserver/FRC_
CAutorisatieserver.asmx"

AtlantisPubliek\Web.config verplichte configuratie

<imageServerClient [...]

clientUrl="..."/>

clientUrl="http://[atlantis].[sitenaam].nl/Mediaviewer/imageviewer"

AtlantisPubliek\Web.config optionele configuratie

<add
key="VerstuurBevestigingRegistratie"

value="..."/>

Dit is de tekst die als 'onderwerp' wordt meegegeven
aan de email die wordt verstuurd na registreren.

AtlantisPubliek\bin\Atlantis.dll.config verplichte configuratie

Deze is gelijk aan de AtlantisWeb\bin\Atlantis.dll.config en kan vanuit daar overgenomen worden.

<add
key="imageserveradapter.AtlantisWebQueryImage

_connectionstring" value="..."/>

value="Data Source=[SERVER];User

ID=[USER];Password=[PASSW];"
Bijvoorbeeld: value=" Data
Source=orcl;User ID=atl5_
gebruiker; Password=atl5_
wachtwoord;" />.

<add
key="imageserveradapter.AtlantisWebQueryImage

_UrlAutorisatieService" value="..."/>

value="http://[atlantis].[sitenaam].nl/FRC_
CAutorisatieserver/FRC_
CAutorisatieserver.asmx"

HttpHandler\bin\Atlantis.dll.config verplichte configuratie

Deze is gelijk aan de AtlantisWeb\bin\Atlantis.dll.config en kan vanuit daar overgenomen worden.
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<add
key="imageserveradapter.AtlantisWebQueryImage

_connectionstring" value="..."/>

value="Data Source=[SERVER];User

ID=[USER];Password=[PASSW];"
Bijvoorbeeld: value=" Data
Source=orcl;User ID=atl5_
gebruiker; Password=atl5_
wachtwoord;" />.

<add
key="imageserveradapter.AtlantisWebQueryImage

_UrlAutorisatieService" value="..."/>

value="http://[atlantis].[sitenaam].nl/FRC_
CAutorisatieserver/FRC_
CAutorisatieserver.asmx"

ImageServer\Web.config verplichte configuratie

<add key="Atlantis5Adapter_Location"

value="..."/>

value="D:\Data\System\Inetpub\[Klantnaam]\AtlantisWeb\bin"/>

ImageServer\Web.config optionele configuratie

<add
key="hithighlightZoomMargin"

value="..."/>

Dit is een pixelwaarde die een marge aangeeft rondom
gehighlighte termen in de mediaviewer, zodat de term beter

gecentreerd in het scherm verschijnt.
Deze waarde werkt alleen als key ZOOMONHIGHLIGHT op '1'
staat.

<add
key="minimumHighlightZoomArea"

value="..."/>

Dit is een pixelwaarde die de minimum pixel breedte aangeeft
van het getoonde gedeelte van de afbeelding nadat is

ingezoomed op de gehiglighte zoekterm.
Deze waarde werkt alleen als key ZOOMONHIGHLIGHT op '1'
staat.

<add key="eventlogsource"

value="..."/>

Dit geeft aan onder welke naam De imageserver binnen het
eventlog genoemd wordt. Dit is met name handig als er meer
dan 1 instantie van Atlantis op de server geinstalleerd is.

<add key="eventlogdetail"

value="4"/>

Met het detail niveau wordt bepaalt hoe uitgebreid de
logberichten moeten zijn. Het hoogste detail niveau is 4, het
laagte is 1. Bij het hoogste niveau worden ook gegevens over
de betreffende gebruikers sessie opgeslagen.

<add key="KEEPPOSITION"

value="..."/>

Als deze waarde aan ('true') staat dan wordt de zoom en positie
binnen de mediaviewer vast gehouden wanneer naar een
andere afbeelding genavigeert wordt.

<add key="ZOOMONHIGHLIGHT"

value="..."/>

Als deze waarde aan ('1') staat dan wordt er automatisch
gezoomed op de gevonden term in de afbeelding.

<add key="MaxZoomPercentage"

value="..."/>

Dit is het maximale zoom percentage.

<add key="HighlightTreshhold"

value="..."/>

value="RGB(125,125,125). Lagere waardes betent een
helderdere highlight.

<add key="HighlightColor"

value="..."/>

value="RGB(255,255,0). Dit is de kleur van de highlight.

<add key="UITSNIJDING_MAX_

BREEDTE" value="..."/>

Dit is een procentuele waarde die de maximum breedte
bepaald van de selectie (uitsnijding) die in de mediaviewer

gedaan kan worden.
Deze instellen voorkomt dat een gebruiker een 'uitsnijding' van
100% van de afbeelding kan doen en dus eventuele
downloadrestricties kan omzeilen.

<add key="UITSNIJDING_MAX_

HOOGTE" value="..."/>

Dit is een procentuele waarde die de maximum hoogte bepaald
van de selectie (uitsnijding) die in de mediaviewer gedaan kan

worden.
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Deze instellen voorkomt dat een gebruiker een 'uitsnijding' van
100% van de afbeelding kan doen en dus eventuele
downloadrestricties kan omzeilen.

ImageServer-Client\Web.config verplichte configuratie

NB. De Imageserver-Client wordt alleen gebruikt als de Mediaviewer niet gebruikt wordt. Omdat in de
regel de Mediaviewer gebruikt wordt, zijn alleen de verplichte instellingen hier vermeld.

<add key="Url_ImageServer" value="...
"/>

value="http://[atlantis].[sitenaam].nl/ImageServer/"/>

<add key="Atlantis5Adapter_Location"

value="..."/>

value="D:\Data\System\Inetpub\[Klantnaam]\AtlantisWeb\bin"/>

Mediaviewer\Web.config verplichte configuratie

<appSettings file="...
"/>

Zorg dat hier "..\atlantis.config" staat

<add key="Url_

ImageServer" value="...
"/>

value="http://[atlantis].[sitenaam].nl/ImageServer/"/>

<add
key="Atlantis5Adapter_

Location" value="..."/>

value="D:\Data\System\Inetpub\[Klantnaam]\AtlantisWeb\bin"/>

<add key="BaseUrl"

value="..."/>

value="http://[atlantis].[sitenaam].nl"/>

<endpoint address="...
"/>

value="http://[atlantis].[sitenaam].nl/..."/>
Deze waarde komt vier keer voor. Pas voor alle vier de waardes
voor /Atlantisweb/... en /Atlantispubliek/... aan naar de juiste URL.

Mediaviewer\Web.config optionele configuratie

<add key="fullpage" value="

..."/>

Als deze waarde aan ('1') staat dan wordt de knop 'Afbeelding
openen in volledig scherm' getoond in de viewer.

<add key="fitImageHorVer"

value="..."/>

Als deze waarde aan ('1') staat dan worden de knoppen voor 'In
de breedte passend tonen' en 'In de hoogte passend tonen'
getoond in de viewer.

<add key="navigatorHideShow"

value="..."/>

Als deze waarde aan ('1') staat dan wordt de knop 'Navigator
tonen/verbergen' getoond in de viewer.

<add key="downloadImage"

value="..."/>

Als deze waarde aan ('1') staat dan wordt de knop 'downloaden'

getoond in de viewer.
Er moet wel een valide Downloadresolutieprofiel bij de
presentatieprofielen geconfigureerd zijn alvorens de knop
getoond wordt.

<add key="select" value="...
"/>

Als deze waarde aan ('1') staat dan wordt de knop 'Met de muis
een deel van de afbeelding selecteren' getoond in de viewer.

<add
key="downloadOcrTekstPubliek"

value="..."/>

Als deze waarde aan ('1') staat dan wordt het downloaden van
OCR teksten mogelijk.

<add key="selectOcrTxt"

value="..."/>

Als deze waarde aan ('1') staat dan wordt de knop 'De
geselecteerde tekst van de afbeelding zal gedownload worden

als .txt bestand.' getoond in de viewer.
Hiervoor moet 'downloadOcrTekstPubliek' ook aan staan.
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<add key="selectOcrCsv"

value="..."/>

Als deze waarde aan ('1') staat dan wordt de knop 'De
geselecteerde tekst van de afbeelding zal gedownload worden

als .csv bestand' getoond in de viewer.
Hiervoor moet 'downloadOcrTekstPubliek' ook aan staan.

<add key="zoomInOut" value="

..."/>

Als deze waarde aan ('1') staat dan worden de knoppen voor
'Inzoomen' en 'Uitzoomen' getoond in de viewer.

<add key="rotate" value="...
"/>

Als deze waarde aan ('1') staat dan worden de knoppen voor
'Met de klok mee roteren' en 'Teken de klok in roteren' getoond
in de viewer.

<add key="colorAdjustments"

value="..."/>

Als deze waarde aan ('1') staat dan worden de sliders voor het
aanpassen van 'Helderheid', 'Contrast' en 'Gamma' getoond.

<add key="tags" value="..."/> Als deze waarde aan ('1') staat dan wordt de knop voor het
tonen van gemaakte 'Tags' getoond.

<add key="UITSNIJDING_MAX_

BREEDTE" value="..."/>

Dit is een procentuele waarde die de maximum breedte bepaald
van de selectie (uitsnijding) die in de mediaviewer gedaan kan

worden.
Deze instellen voorkomt dat een gebruiker een 'uitsnijding' van
100% van de afbeelding kan doen en dus eventuele
downloadrestricties kan omzeilen. Zorg dat deze gelijk is aan de
waardes in de imageserver.

<add key="UITSNIJDING_MAX_

HOOGTE" value="..."/>

Dit is een procentuele waarde die de maximum hoogte bepaald
van de selectie (uitsnijding) die in de mediaviewer gedaan kan

worden.
Deze instellen voorkomt dat een gebruiker een 'uitsnijding' van
100% van de afbeelding kan doen en dus eventuele
downloadrestricties kan omzeilen. Zorg dat deze gelijk is aan de
waardes in de imageserver.

Webwinkel\Web.config verplichte configuratie

<add
key="Betaalmethoden"

value="..."/>

Kies hier voor één of meerdere waardes, gescheiden door puntkomma.

De opties zijn: digitaal, vooraf, contant.
Digitaal = Betalen via internetkassa (Ogone) - Vooraf = Betaling moet
eerst overgemaakt worden naar een rekeningnummer - Contant =
betaling wordt op de locatie van de organisatie gedaan.

Impersonation

Atlantis 5 kan werken met externe opslag voor multimedia bestanden. Deze externe opslag kan een
lokale harde schijf zijn, maar het kan ook een netwerk schijf zijn. In dat geval kan het zijn dat er via een
bepaalde gebruiker toegang verleend wordt. Deze gebruiker moet in dat geval met impersonation
geconfigureerd worden.

Dit moet geconfigureerd worden voor de virtuele directories AtlantisWeb, AtlantisPubliek, HttpHandler
enImageServer.

Zoek de web.config bestanden van de genoemde directories. Voeg nu binnen het
<system.web></system.web> de volgende regel toe:

<identity impersonate="true" userName="de gebruikersnaam" password="het
wachtwoord" />

PHP publiekspagina installatie

Als er voor de publiekspagina gebruik wordt gemaakt van een PHP site dan moet deze los van Atlantis 5
worden geïnstalleerd.
De PHP site komt binnen een eigen map en Application Pool te staan. Vervolgens moeten er nog
twee configuratiebestanden worden aangepast.

De PHP site uitpakken in een eigen map
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De PHP site zal als losse zip geleverd worden. Het is raadzaam om de inhoud van deze zip uit te pakken
in een map op hetzelfde niveau als waar de Atlantis 5 omgeving is geplaatst. Bijvoorbeeld, als de Atlantis
5 installatie in D:\Data\System\Inetpub\[klantnaam], dan komt de PHP site in
D:\Data\System\Inetpub\[klantnaamPubliek].

IIS Application pool voor PHP

Bij het instellen van de IIS Aplication pools is reeds beschreven hoe de pool voor de publiekspagina
aangemaakt dient te worden.
Van belang is hier vooral dat bij 'Physical path' het pad naar de Public_html map binnen de Atlantis
map wordt ingevuld.

Configuratiebestanden PHP site aanpassen

Er zijn twee configuratiebestanden die aangepast moeten worden. Beide bevinden zich in de
[root]/atlantis/privatemap.
Om te voorkomen dat bij een upgrade de ingevulde configuratiebestanden worden overschreven,
worden deze geleverd met de extensie .example. Deze .example moet verwijderd worden zodat het
bestand eindigt op danwel .txt als .php.

Datasource.txt

In Datasource.txt staat de url van de Atlantis 5 omgeving. Dit is dus bijvoorbeeld
http://[atlantis].[sitenaam].nl/
Let op: dit pad moet eindigen op een slash.

Configuration.php

In de Configuration.php staan een aantal verplichte waardes die ingevuld moeten worden en een aantal
optionele waardes die functionaliteit van de site aan of uit zetten.

Verplichte waardes in Configuration.php

define('__DEBUGGING__',
...);

Zorg dat deze waarde op false staat; define('__DEBUGGING__',
false)

define('__RESPONSIVE__
', ...);

Afhankelijk of het een Responisve publieksomgeving gaat moet
deze up true (ja) of false (nee) staan.

define('__WEB_ROOT__',
'...');

Zorg dat deze waarde op / staat; define('__WEB_ROOT__', '/');

define('__PRIVATE_DIR__
', $realpath . '...');

Zorg dat deze waarde op /atlantis/private/ staat; define('__
PRIVATE_DIR__', $realpath . '/atlantis/private/');

define('__SITE_NAME__',
'...');

Vul hier de naam van de site in. Deze verschijnt dan bijvoorbeeld
bovenin de browser en in de naam van de tab in de browser.

define('__LIVE_URL__',
'...');

Vul hier de URL in waarop de site bezocht zal worden, bijvoorbeeld
http://[publiek].[sitenaam].nl

Optionele waardes in Configuration.php

Niet alle onderstaande waardes staan ook in het 'Example' document. Indien het gewenst is om deze
waardes te gebruiken moeten ze volledig toegevoegd worden aan de Configuration.php.

define('__SHOP_
ACCOUNT_NUMBER__',
'...');

Als er gebruik gemaakt wordt van de webwinkel dan kan hier het

rekeningnummer ingevuld worden dat verschijnt in de standaard melding.
Deze waarde wordt overschreven door de SHOP_MESSAGE waarde.

define('__SHOP_
ACCOUNT_NAME__',
'...');

Als er gebruik gemaakt wordt van de webwinkel dan kan hier de naam van
de rekeninghouder ingevuld worden dat verschijnt in de standaard

melding.
Deze waarde wordt overschreven door de SHOP_MESSAGE waarde.

define('__RESULT_
LIMIT__', ..);

Hier wordt het aantal resultaten per pagina gedefinieerd.
Een hoge waarde kan de snelheid van het systeem negatief beïnvloeden.
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define('__RESULT_
SORT_LIMIT__', ..);

Hier wordt het maximum aantal sorteerbare resultaten gedefinieerd. Als er
uit een zoekvraag meer resultaten koman dan hier gedefinieerd, dan is

sorteren niet meer mogelijk.
Een hogere waarde dan de standaard kan de snelheid van het systeem
negatief beïnvloeden.

define('__SOORT_VELD
__', '...');

Als er gebruik wordt gemaakt van de module Nadere Toegangen en er een
'Soort' en 'Toegang' veld aanwezig zijn, dan moet hier de naam van het
'Soort' zoekveld ingevuld worden, zodat de juiste toegangen per soort als
opties getoond kunnen worden.

define('__GOOGLE_
ANALYTICS_ID__',
'...');

Hier kan een Google Analytics code ingevuld worden om statistieken van
Google Analytics mogelijk te maken.

define('__GOOGLE_
MAPS_STARTPOINT__',
'...');

Indien gebruik gemaakt wordt van zoeken via de kaart, kan hier de
startpositie van de kaart ingevuld worden.

define('__OGONE_
PSPID__', '...');

Indien gebruik gemaakt wordt van de webwinkel met betalen via de
Ogone internetkassa dan moet hier de PSPID ingevuld worden.

define('__OGONE_KEY_
_', '...');

Indien gebruik gemaakt wordt van de webwinkel met betalen via de
Ogone internetkassa dan moet hier de Ogone sleutel ingevuld worden.

define('__OGONE_URL_
_', '...');

Indien gebruik gemaakt wordt van de webwinkel met betalen via de
Ogone internetkassa dan moet hier de url naar de Ogone bestelpagina
ingevuld worden.

define('__WEBSHOP_
TEMPLATE_PATH__',
'...');

Indien gebruik gemaakt wordt van de webwinkel dan kan hier het pad
naar de bestel-email templates ingevuld worden.

define('__WEBSHOP_
MAIL_PATH__',
'...');

Indien gebruik gemaakt wordt van de webwinkel dan kan hier de

bestandnaam van de bestel-email template ingevuld worden.
Deze moet zich bevinden in de map die bij __WEBSHOP_TEMPLATE_
PATH__ is aangegeven.

define('_WEBSHOP_
PLAINTEXT_PATH__',
'...');

Indien gebruik gemaakt wordt van de webwinkel dan kan hier de

bestandnaam van de plaintext bestel-email template ingevuld worden.
Deze moet zich bevinden in de map die bij __WEBSHOP_TEMPLATE_
PATH__ is aangegeven.

define('__WEBSHOP_
ORG_MAIL_PATH__',
'...');

Indien gebruik gemaakt wordt van de webwinkel dan kan hier de
bestandnaam van de bestel-email template die naar de organisatie gaat

ingevuld worden.
Deze moet zich bevinden in de map die bij __WEBSHOP_TEMPLATE_
PATH__ is aangegeven.

define('_WEBSHOP_ORG
_PLAINTEXT_PATH__',
'...');

Indien gebruik gemaakt wordt van de webwinkel dan kan hier de
bestandnaam van de plaintext bestel-email template die naar de

organisatie gaat ingevuld worden.
Deze moet zich bevinden in de map die bij __WEBSHOP_TEMPLATE_
PATH__ is aangegeven.

define('__WEBSHOP_
LOGIN_MANDATORY__',
...);

Deze waarde geeft aan of de gebruiker ingelogd moet zijn (true) alvorens
te mogen bestellen of niet (false).

define('__NAVIGATE_
FULLSCREEN__', ...);

true of false waarde die bepaald of er in de full-screen weergave van de
imageviewer paginering wordt getoond.

define('__SKIP_INDEX
__', ...);

True of false waarde die bepaald of de modulekeuzepagina overgeslagen
wordt. Niet ingevuld is False

define('__LOGIN__', True of false waarde die bepaald of de mogelijkheid tot inloggen getoond
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...); wordt. Niet ingevuld is true.

define('__TOGGLE_
BESCHRIJVINGSGROEPEN
__', ...);

True of false waarde die bepaald of de mogelijkheid tot inloggen getoond
wordt. Niet ingevuld is true.

define('__
FILTERALLEGROEPEN__
', ...);

True of false waarde die bepaald of de aangeklikte filter ook zichzelf

filterd. Niet ingevuld is true.
Bijvoorbeeld: Als de waarde True is en je klikt binnen filter 'Collectie' een
optie aan, dan verdwijnen na filteren de andere opties. Als de waarde False
is, dan blijven de andere opties in de gebruikte filter na fitleren wel staan.

define('__MAX_
FILTERS__', ...);

Geeft een maximum aantal fiterresultaten voordat er een 'toon meer'
wordt gegeven. Dit is een nummerieke waarde.

define('__
IMAGEVIEWER_URL__',
'...');

Indien er een andere Mediaviewer gebruikt moet worden dan voor de
Atlantis5 omgeving is ingesteld, dan kan hier een URL naar de andere
MediaViewer ingevuld worden. Deze waarde kan weg of leeg gelaten
worden als dezelfde Mediaviewer gebruikt kan worden als diegene die is
ingesteld voor de Atlantis5 omgeving.

define('__SHOP_
MESSAGE__', '...');

Hier kan een andere tekst ingevuld worden die op de webwinkelpagina

onderin getoond wordt.
Deze waarde overschrijft de standaard tekst en de waardes van __SHOP_
ACCOUNT_NAME__ en __SHOP_ACCOUNT_NUMBER__

define('__ORDENING_
PAGE_SIZE__', ...);

Numerieke waarde die de paginering van de bestanddelen binnen de
ordening bepaald. Standaard is 10 per pagina.

Upgrade naar een nieuwe versie van Atlantis 5

Bij een upgrade van Atlantis zijn er drie zaken die bijgewerkt moeten worden:

● De software zelf

● De database

● De configuratie (indien nodig)

Voordat de upgrade uitgevoerd wordt is het verstandig om de Application Pools te stoppen. Dit
voorkomt dat er door gewerkt wordt terwijl Atlantis ge-upgrade wordt. Daarnaast kunnen er nog
bestanden in gebruik zijn. De Application Pools kunnen vanuit de IIS manager gestopt worden.

Let op, zaken als vormgeving en templates kunnen door de upgrade overschreven worden, als er
aanpassingen zijn gedaan is het dus zaak deze apart te zetten.

De eerste stap is het kopiëren van de nieuwe bestanden. Na het uitpakken kunnen deze bestanden
gekopieerd worden naar de installatie folder van Atlantis. Hierbij worden de oude bestanden
overschreven. De configuratie bestanden zullen niet vervangen worden.

Na het kopieren van de software moet de database bijgewerkt worden. Om te beginnen moet er bepaald
worden welke versie van de database er gebruikt wordt.

● Log in op de database met behulp van tools als sqlplus of sqlplusw. Voer de query
SELECT * FROM ATLANTIS5 ORDER BY UITGEVOERD
uit.

● Vergelijk de nummers met die in de _resources/databaseupdatesmap binnen de Atlantis 5
map. Let op: Het kan zijn dat eerdere gaten in de nummering in de nieuwe versie zijn opgevuld.

Als bepaald welke scripts er nieuw zijn bijgekomen moeten deze nieuwe scripts uitgevoerd worden. Deze
scripts worden meegeleverd bij elke Atlantis installatie. Kijk hiervoor in de map _
resources/databaseupdates.
De scriptfiles hebben allemaal een nummer als naam. De database moet bijgewerkt worden door alle
scripts die nog niet in de bekeken lijst stonden uit te voeren.

Voorbeeld: De query geeft het volgende aan:
...
880
881
884
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885
887
890

Binnen _resources/databaseupdates staan de volgende scripts:
...
880.sql
881.sql
882.sql
884.sql
885.sql
886.sql
887.sql
890.sql
891.sql

De volgende scripts missen dan nog en moeten nog uitgevoerd worden:
882.sql
886.sql
891.sql

Let op: Sommige scripts vertellen dat er nog handmatig zaken moeten gebeuren. Volg deze
aanwijzingen op voordat de volgende scripts uitgevoerd worden.

Nadat de database bijgewerkt is kan het zijn dat er configuratie aangepast moet worden. Dit zal in de
meeste gevallen door de update scripts zijn gemeld.
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Inrichting

Minimale inrichting van Atlantis 5

Dit document beschrijft de minimale inrichting van Atlantis 5 die nodig is om te functioneren.

Gebruikers, gebruikersgroepen en rechten

In Atlantis 5 moet minimaal één gebruiker met één gebruikersgroep geregistreerd zijn. Deze
gebruikersgroep heeft dan ook bij voorkeur alle rechten. Anders zullen sommige functies binnen Atlantis
5 niet beschikbaar zijn.

Bij het starten van de applicatie wordt gecontroleerd of er minimaal één gebruiker is. Als deze gebruiker
er niet is zal er een gebruiker aangemaakt worden.

Deze gebruiker heeft als naam beheerder, als wachtwoord beheerder en als e-mailadres
office@deventit.nl. Hij is lid van de groep beheerders en deze groep heeft alle rechten.

Let op, het is dus belangrijk dat u na de eerste keer opstarten het wachtwoord van deze gebruiker
wijzigt! Andere personen kunnen anders gemakkelijk toegang krijgen tot Atlantis.

Naast de gebruiker en zijn groep wordt er ook één segment aangemaakt als deze niet aanwezig is.

Multimedia

Voor multimedia functies zijn er een aantal zaken minimaal nodig: een presentatieprofiel en een
mediatype. Deze zullen bij de eerste keer opstarten aangemaakt worden als ze niet aanwezig zijn.

Beiden zullen als standaard worden gemarkeerd en zullen verder standaard eigenschappen hebben.

Document configuratie

Natuurlijk is het ook nodig dat er modules, beschrijvingssoorten en brontypen aanwezig zijn. Deze
kunnen niet automatisch aangemaakt worden. Wel zijn er een aantal regels waar aan voldaan moet
worden:

1. Elke beschrijvingssoort hoort bij een module
2. Elke beschrijvingssoort hoort bij één brontype
3. Elke beschrijvingssoort heeft een formulier
4. Elke beschrijvingssoort heeft in ieder geval één globaal zoekveld*
5. Elke beschrijvingssoort heeft in ieder geval één resultaatveld*
6. Elke beschrijvingssoort heeft in ieder geval één sorteerveld*
7. Elk brontype heeft één beschrijvingssoort
8. Elk brontype heeft een presentatieprofiel
9. Elk brontype heeft een segment
10. Elke module heeft een standaard module

* als niet aan deze voorwaardes wordt voldaan zullen de documenten van deze soort niet vindbaar zijn.
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Import vanuit Atlantis 4

Import van een CSV bestand

Import van gedrukte bronnen

Import van een XML bestand

Vormgeving Raadpleegomgeving

De raadpleegomgeving van Atlantis is een volledig configureerbare omgeving. Nadat Atlantis
geïnstalleerd is kan iemand (mits de juiste toegang verleend wordt) deze vormgeving zonder
tussenkomst van DEVENTit B.V. aanpassen.

Hierbij kan gedacht worden kleuren, afbeeldingen (logo's en iconen), maar ook de gehele structuur van
de raadpleegomgeving.

De documentatie gaat er van uit dat de lezer (basis) kennis heeft van (X)HTML, CSS, JavaScript en XSLT
.

Organisatie

Wat voor type bestanden worden er gebruikt om de vormgeving te realiseren?

.ASPX De .aspx-bestanden zijn verantwoordelijk voor het daadwerkelijk uitwisselen van
informatie met de Atlantis database. Als zodanig zijn deze bestanden dus
onderdeel van Atlantis en daarom ook niet aanpasbaar.

Alle vormgevingen gebruiken dezelfde .aspx-bestanden.

.XSL De .xsl-bestanden bevatten XSLT, gecombineerd met (X)HTML. De bestanden
bepalen de HTML-structuur van de pagina's.

Atlantis maakt gebruik van alle standaard mogelijkheden van XSLT (zoals
variabelen, templates en imports). Wel zijn er een aantal Atlantis-specifieke
functies toegevoegd. Deze worden beschreven op de XSLT pagina.

.CSS De .css-bestanden bevatten de CSS code. Deze wordt gebruikt om de
gegenereerde (X)HTML vorm te geven. Denk hierbij aan afmetingen, posities,
kleuren en gebruik van afbeeldingen.

.JS De .js-bestanden bevatten JavaScript code. Deze code zorgt voor client-side
interactie.

.JPG, .GIF en

.PNG
(afbeeldingen)

Dit zijn de afbeeldingen die gebruikt worden voor logo's en knoppen.

Configuratie en structuur van raadpleegomgeving in bestanden en mappen

De organisatie van een vormgeving in Atlantis is ten eerste verdeeld over de eerder genoemde
bestanden. Elke vormgeving heeft vervolgens zijn eigen map binnen de AtlantisPubliek map. De
standaard DEVENTit B.V. vormgeving staat rechtstreeks in de AtlantisPubliek map: alle .xsl-bestanden,
samen met de mappen images, scripts, stylesheets en help vormen de standaard vormgeving. De .aspx-
bestanden horen niet dus niet bij de standaard vormgeving: dezelfde .aspx-bestanden worden namelijk
voor elke vormgeving gebruikt.

Binnen de AtlantisPubliek map staan nog meer mappen. Dit zijn (afgezien van de services en de xml
map, die horen niet bij de vormgeving) de overige, klant specifieke, vormgevingen. Bijvoorbeeld de
map Oegstgeest. Deze map bevat alle bestanden die horen bij de vormgeving van de gemeente
Oegstgeest. Echter, in de map staan geen .xsl-bestanden (op instellingen.xsl na). Dit komt doordat de
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X(HTML) structuur van Oegstgeest gelijk is aan die van de standaard vormgeving. Het is dan dus niet
nodig om de .xsl-bestanden te kopieren. Ditzelfde geldt voor de overige bestanden (.css-, .js-
bestanden en afbeeldingen): als deze niet veranderd zijn ten opzichte van de standaard vormgeving
hoeven deze niet gekopieerd te worden.

Om dit laatste mogelijk te maken is het wel nodig dat er in de .xsl-bestanden gebruik gemaakt wordt van
de .axd extensie. Deze extensie zorgt ervoor dat de bestanden door Atlantis worden opgezocht. Dit
opzoeken gaat op de manier zoals hierboven beschreven staat: als het bestand
/klantx/images/button.gif niet gevonden wordt, wordt er gezocht naar /images/button.gif. Op die
manier is het niet nodig dat bestanden dubbel opgeslagen worden. Dus:

niet wel

<script type="text/javascript"
language="javascript"
src="scripts/jquery.js"></script>

<script type="text/javascript"
language="javascript"
src="scripts/jquery.js.axd"></script>

<img src="images/logo.gif"
alt="Logo" />

<img src="images/logo.gif.axd"
alt="Logo" />

Door middel van het web.config bestand in de AtlantisPubliek map moet een vormgeving
geconfigureerd worden. Voor elke vormgeving moet een entry zoals hieronder aanwezig zijn:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>

....
<deventit.atlantis>
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<publiektemplates>
<mappingsperdirectory directory="[FOLDERNAAM]"

allowerving="true" urlpath="[URLNAAM]">
</mappingsperdirectory>

....

De volgende twee zaken kunnen hier geconfigureerd worden:

[FOLDERNAAM] Dit is de naam van de betreffende folder. Bijvoorbeeld

oegstgeest. In het geval van de standaard vormgeving is deze
waarde leeg.

[URLNAAM] Dit is de naam zoals deze in de URL gebruikt zal worden. Bij een standaard
installatie kan de URL naar de raadpleegomgeving bijvoorbeeld zijn
http://www.gemeenteX.nl/atlantisweb/atlantispubliek/default.aspx. In dit geval
zal de gebruikte vormgeving degene zijn waarbij [URLNAAM] leeg is.

Als de volgende URL gebruikt wordt
http://www.gemeenteX.nl/atlantisweb/atlantispubliek/gemeenteX/default.aspx,
zal de vormgeving gebruikt worden waarbij de [URLNAAM] gelijk aan 'gemeenteX'
is.

Samenwerking tussen .xsl- en .aspx-bestanden

Zoals hierboven uitgelegd bevatten de .aspx-bestanden de routines om informatie uit Atlantis te halen
en er weer in op te slaan. Elk .aspx-bestand vormt een XML document met een bepaalde taak. Dit XML
document is de basis voor het .xsl-bestand dat de (X)HTML gaat opleveren. het .xsl-bestand bepaalt dus
welke informatie op welke manier gebruikt wordt. De volgende .aspx-bestanden zijn beschikbaar:

annotaties.aspx De annotatie mogelijkheden worden aangeboden via deze .aspx pagina.

bestel.aspx De bestelfunctionaliteit wordt door middel van deze pagina aangeboden.

detail.aspx Deze pagina stelt een XML document samen op basis van een object uit
Atlantis. Informatie over digitale bestanden, inhouden rechten is in het
document aanwezig.

dossiers.aspx Via deze pagina kan er informatie uit de dossier

rapport.aspx Via deze pagina is het mogelijk om een rapport uit te voeren (bijvoorbeeld om
een printvriendelijke versie van een document te maken).

registreer.aspx het registeren of muteren van gebruikers gebeurd via deze pagina.

resultaat.aspx Het XML document van deze pagina wordt gebruikt om over een zoekresultaat
te navigeren.

selectielijst.aspx De selectielijst maakt het mogelijk om bij een zoekveld mogelijke zoektermen
aan te bieden.

statistieken.aspx De statistieken van een gebruiker (hoeveelheid geplaatste annotaties en
dergelijke) kunnen via deze pagina getoond worden.

zoek.aspx Deze pagina stelt een XML document samen op basis van de configuratie van
Atlantis. Informatie over beschrijvingssoorten, modules en content
management velden wordt in het document gestopt.

Elk .xsl-bestand wordt dus gekoppeld aan een .aspx-bestand. Deze koppeling wordt vastgelegd in het
web.config bestand dat in de map AtlantisPubliek is te vinden. Een voorbeeld is
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<mappingsperdirectory directory="" allowerving="false" urlpath="">
<mapping template="annotaties.xsl" aspx="annotaties.aspx" />
<mapping template="annotatiescherm.xsl" aspx="annotaties.aspx" />
<mapping template="bestel.xsl" aspx="bestel.aspx" />
<mapping template="detail.xsl" aspx="detail.aspx" />
<mapping template="dossiers.xsl" aspx="dossiers.aspx" />
<mapping template="dossierscherm.xsl" aspx="dossiers.aspx" />
<mapping template="dossieredit.xsl" aspx="dossiers.aspx" />
<mapping template="dossierdocumenten.xsl" aspx="dossiers.aspx" />
<mapping template="bestellijst.xsl" aspx="zoek.aspx" />
<mapping template="default.xsl" aspx="zoek.aspx" />
<mapping template="imageviewer.xsl" aspx="detail.aspx" />
<mapping template="registreer.xsl" aspx="registreer.aspx" />
<mapping template="resultaten.xsl" aspx="resultaat.aspx" />
<mapping template="selectielijst.xsl" aspx="selectielijst.aspx" />
<mapping template="statistieken.xsl" aspx="statistieken.aspx" />
<mapping template="sub_aanmelden.xsl" aspx="zoek.aspx" />
<mapping template="sub_afmelden.xsl" aspx="zoek.aspx" />
<mapping template="sub_home.xsl" aspx="zoek.aspx" />
<mapping template="sub_mijn_archief.xsl" aspx="zoek.aspx" />
<mapping template="sub_winkelwagen.xsl" aspx="zoek.aspx" />
<mapping template="sub_zoeken.xsl" aspx="zoek.aspx" />
<mapping template="sub_zoeken_nt.xsl" aspx="zoek.aspx" />

</mappingsperdirectory>

Elke <mapping ... /> regel geeft aan dat een bepaald .xsl-bestand hoort bij een .aspx bestand.

De verschillende pagina's ontvangen argumenten via de URL (de QueryString) of via POST variabelen.
Welke dit zijn kan afgekeken worden bij de standaard vormgeving. De meegeleverde .xsl-bestanden
kunnen als documentatie van de mogelijkheden beschouwd worden.

Wat is de URL van een pagina?

Zoals eerder beschreven is hangen de .xsl- en de .aspx-bestanden samen. Maar wat is nu precies de URL
van een pagina? De URL van een pagina wordt door twee zaken bepaald:

● de [URLNAAM] die geconfigureerd is in de web.config

● de naam van het .xsl-bestand.

Bijvoorbeeld het bestand AtlantisPubliek/Oegstgeest/Default.xsl, waarbij de [URLNAAM] in de
<mappingsperdirectory> de waarde Oegstgeest2 heeft. Dit zorgt ervoor dat de URL naar het bestand
http://www.gemeentex.nl/AtlantisPubliek/Oegstgeest2/default.aspx is. De volgende tabel geeft nog
meer voorbeelden:

bestandsnaam [URLNAAM] Url

AtlantisPubliek/Oegstgeest/Default.xsl Oegstgeest2 http://www.gemeentex.nl/AtlantisPubliek/Oegstgeest2/default.aspx

AtlantisPubliek/Default.xsl Standaard http://www.gemeentex.nl/AtlantisPubliek/Standaard/default.aspx

AtlantisPubliek/GemeenteX/Default.xsl AtlantisPubliek/GemeenteX/Default.xsl

AtlantisPubliek/GemeenteX/Default.xsl GemeenteX AtlantisPubliek/GemeenteX/GemeenteX/Default.xsl

Instellingen van de vormgeving

De standaard vormgeving kent ook een aantal configuratie mogelijkheden. Deze zijn verdeeld over de
web.config (te vinden in de map AtlantisPubliek) en instellingen.xsl (te vinden in elke
vormgevingsmap). Hierbij gaat om instellingen als: 'welk zoekscherm wordt er gebruikt', 'is er een
aanmeld mogelijkheid' en 'welk logo wordt er gebruikt (zie ook het aanpassen van een vormgeving)'.
Deze instellingen worden gedaan door het definiëren van variabelen in XSLT.

De web.config bevat de instellingen die reeds beschreven zijn: welk .aspx-bestand moet gebruikt
worden bij de .xsl-bestanden.
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Veel voorkomende aanpassingen

Hieronder worden een aantal vaak voorkomende taken beschreven. Hierbij gaat het om basis
aanpassingen van een vormgeving.

Aanpassen van kleuren

Alle kleuren van de raaadpleegomgeving zijn gedefinieerd in de .css-bestanden. Kleuren aanpassen
hoeft dus ook alleen binnen deze bestanden te gebeuren.

Alle kleuren zjin aangegeven door middel van kleurcodes:

#000 is bijvoorbeeld zwart

#66b3d5 is bijvoorbeeld lichtblauw.

De elementen die gebruik maken van de kleurcode staan ervoor:

div.textarea { background-color: #66b3d5;}

Hulp middelen bij het bepalen van kleurcodes zijn bijvoorbeeld Paint.NET, ColorPic en colorpicker.com.

Aanpassen van het logo

Het logo dat gebruikt wordt staat aangegeven in het bestand instellingen.xsl:

<xsl:variable name="logo_image">images/logo.gif.axd</xsl:variable>

Het pad naar het logo kan dus hier aangepast worden naar een andere afbeelding (denk wel om de
.axd):

<xsl:variable name="logo_image">images/klantlogo.gif.axd</xsl:variable>

Zoekvragen - Parameters

Naam VoorbeeldWaarde Betekenis

xslttemplate resultaten.xsl Verwijzing naar pagina.

higlightclassname highlight
CSS-class die gebruikt moet worden voor het
highlighten van de zoekterm in het resultaat.

aantalperpagina 9

uitgebreid_zoeken true

invalshoek 12345
ID van de invalshoek waarbinnen gezocht
moet worden.

bsoorten_123 123

De beschrijvingssoort waarbinnen (binnen de
invalshoek) gezocht moet worden. Hier moet
het ID van de beschrijvingssoort ook in de
naam verwerkt worden vanwege uniciteit.

cmveldName_AAA AAA

De naam van het CM-veld waarop gezocht
wordt. Hier moet de waarde van het CM-veld
worden toegevoegd aan de naam van de
parameter vanwege uniciteit.

cmveldValue_AAA test
De waarde van cm-veld AAA waarop gezocht
moet worden (in dit voorbeeld test).

cmveldFilter_AAA klinktals
gelijkaan
lijktop
groterdan
grotergelijk
kleinerdan
kleinergelijk
radius
notbetween
between
overlapt (standaard bij
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van...t/m...)
bevat (standaard bij
tekst)

cmveldHitHighLight_AAA on / off Geeft wel of geen hithighlighting op dit veld.

cmveldConnector_AAA AND / OR
Geeft aan of er binnen dit veld default op AND
of OR gezocht moet worden.

cmveldcombi_AAA straatnaam_tot
Combineert twee afzonderlijke CM-velden om
van/tot te zoeken. Hierbij moet de naam van
veld AAA eindigen met _vanaf.

sortering AAA
De naam van een CM-veld voor sortering. Dit
CM-veld moet wel aangemerkt staan als
sorteerveld.

schikking asc / desc
Oplopend / aflopend gesorteerd (default is
oplopend).

huidigepagina 1 / 2 /3 ....
De pagina waarop de gebruiker zich op dat
moment bevindt.

cmveldName_AAA_van AAA Voor van/tot zoeken op datum-veld AAA.

cmveldName_AAA_tot AAA Voor van/tot zoeken op datum-veld AAA.
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Dynamische schermen

Deze sectie geeft een kort overzicht van de mogelijkheden in de dynamische schermen. Denk hierbij aan
mogelijke functionaliteit op velden en hoe deze toe te voegen.

Classes

Hieronder zijn de mogelijke classes welke functionaliteit toevoegen aan de invoervelden van een
dynamischscherm te vinden.

Class: requiredLabel.

Te gebruiken bij: <label>.

Waar zorgt dit voor: Dit maakt de tekst van het label rood en zet een (*) achter de tekst uit het label.

Class: required.

Te gebruiken bij: <input>.

Waar zorgt dit voor: Inputvelden met de class required moeten worden ingevuld. Bij het leeg laten van
deze velden en proberen op te slaan wordt een error gegeven.

Class: disableNotNew.

Te gebruiken bij: <input>.

Waar zorgt dit voor: Dit veld is alleen in te vullen als het een nieuw document betreft. Als het geen
nieuw document is , is het veld wel te zien, maar is het niet te wijzigen / in te vullen.

Class: uppercase.

Te gebruiken bij: <input>.

Waar zorgt dit voor: In dit veld worden alleen uppercase karakters toegestaan. Als er lowercase karakters
worden ingevoerd wordt een foutmelding gegeven.

Class: Prefixfield.

Te gebruiken bij: <input>

Waar zorgt dit voor: Dit geeft het veld aan waar de prefix uit gehaald kan worden. Dit wordt gebruikt bij
het samenstellen en uitsplitsen van het registrationnumber.

Class: digits.

Te gebruiken bij: <input>.

Waar zorgt dit voor: In dit veld mogen alleen de karakters 0 t/m 9 worden ingevoerd. Bij overige
karakters wordt een foutmelding gegeven.

Class: copyErase.

Te gebruiken bij: <input>.

Waar zorgt dit voor: Inputvelden met deze klasse worden bij kopiëren leeggemaakt.

Class: catalognumberField.

Te gebruiken bij: <input>.

Waar zorgt dit voor: Dit geeft het veld aan waar het catalognumber uit gehaald kan worden. Dit wordt
gebruikt bij het samenstellen en uitsplitsen van het registrationnumber.
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Class: suffixField.

Te gebruiken bij: <input>.

Waar zorgt dit voor: Dit geeft het veld aan waar de suffix uit gehaald kan worden. Dit wordt gebruikt bij
het samenstellen en uitsplitsen van het registrationnumber.

Class: lowercase.

Te gebruiken bij: <input>.

Waar zorgt dit voor: In deze velden mogen alleen lowercase karakters worden ingevoerd. Bij het
invoeren van uppercase karakters wordt een foutmelding gegeven.

Class: lettersonly.

Te gebruiken bij: <input>.

Waar zorgt dit voor: In deze velden mogen alleen de alfabetische karakters a t/m z worden ingevoerd.
Bij het invoeren van een ander karakter wordt een foutmelding gegeven.

Class: UniqueField.

Te gebruiken bij: <input>.

Waar zorgt dit voor: Dit veld wordt voor het opslaan van het document gecontroleerd op uniciteit. Als
de uniciteit overtreden wordt dan wordt het document niet opgeslagen en wordt er een foutmelding
gegeven. Voor een uniciteitsveld moeten de volgende waardes op het veld worden gedefineerd: data-
Table, data-IDname, data-ID en data-fieldTocheck.

De table bevat de tabelnaam zoals hij in de database ook heet, bijvoorbeeld “NCRS_SPECIMEN”.
IDname bevat de naam van de kolom waar het ID in staat. Meestal zal dit “ID” zijn, maar er zijn
uitzonderingen.

ID bevat het ID van het huidige document. Meestal zal dit in de volgende vorm worden opgenomen:
data-ID=”${ID}”. Het ID moet worden meegegeven zodat het record geen uniciteit tegen zichzelf
checkt.

FieldTocheck is de kolomnaam van het veld waarop je de uniciteit wil checken.

Class: registrationNumber.

Te gebruiken bij: <input>.

Waar zorgt dit voor: Dit geeft het veld aan waar het registrationnumber uit gehaald kan worden. Dit
wordt gebruikt bij het samenstellen en uitsplitsen van het registrationnumber.

Class: containerrelatieField.

Te gebruiken bij: <input>.

Waar zorgt dit voor: Dit veld zorgt er voor dat er direct relaties gelegd kunnen worden tussen objecten.
Zo kan bijvoorbeeld een storagelocation direct aan een specimen gekoppeld worden. Hiervoor moet wel
de volgende informatie op het veld gedefineerd worden: beschrijvingssoort, containedby, container en
de relatienaam. Een voorbeeld om specimen met Zoology storage unit te verbinden:
beschrijvingssoort=”Zoology Storage unit” containedBy=”Zoology Storage units”
container=”Zoology” relatienaam=”Temporary storage unit”.

Class: validateEither

Te gebruiken bij: <input>.
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Waar zorgt dit voor: Als een class validateEither heeft, dan wordt hij gegroepeerd met de andere
inputvelden welke ook de klasse validateEither hebben. Minstens één van deze velden moet worden
ingevuld, anders kan het record niet worden opgeslagen.

Class: realDate.

Te gebruiken bij: <input>.

Waar zorgt dit voor: Een veld met deze klasse wordt gevalideerd op datum. Geldige data zijn
DDMMYYYY, MMYYYY, YYYY en varianten met scheidingstekens ‘/’ of ‘-‘.

Class: scrollDiv.

Te gebruiken bij: <div>.

Waar zorgt dit voor: Deze klasse zorgt er voor dat de div meescrolt met de gebruiker. Er is verder geen
functionaliteit aan deze klasse gekoppeld.

Class: datagroupholder.

Te gebruiken bij: <div>.

Waar zorgt dit voor: Deze klasse wordt alleen voor de opmaak van de datagroup gebruikt. Er is verder
geen functionaliteit aan gekoppeld.

Class: MMTABLE.

Te gebruiken bij: <div>.

Waar zorgt dit voor: Deze klasse zorgt voor paginering over de multimediatabel.

Class: fieldLabel.

Te gebruiken bij: <td>.

Waar zorgt dit voor: Deze klasse wordt alleen gebruikt om de opmaak goed te krijgen en heeft verder
geen functionele betekenis.

Class: buttonBox.

Te gebruiken bij: <td>.

Waar zorgt dit voor: Deze klasse wordt alleen gebruikt om de opmaak goed te krijgen en heeft verder
geen functionele betekenis.

Class: DataDisplay:

Te gebruiken bij <table>.

Waar zorgt dit voor: Deze klasse wordt op aggregatietabellen gezet zodat de opmaak goed uitkomt. Het
heeft verder geen functionele betekenis.

Class: dateField.

Te gebruiken bij: <input>.

Waar zorgt dit voor: Deze klasse is obsolete en heeft als het goed is geen functionele betekenis meer.
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Class: datePicker.

Te gebruiken bij: <input>.

Waar zorgt dit voor: Velden met deze klasse krijgen een datepicker icoon achter zichzelf geplaatst. Via
dit icoon kan een datepicker worden opgeroepen om dit veld met een geldige datum te vullen.

Class: timeField.

Te gebruiken bij: <input>.

Waar zorgt dit voor: Als in dit veld tijd in het formaat HHMM of HHMMSS wordt ingevuld, dan worden er
automatisch ‘:’ toegevoegd om het in het formaat HH:MM:SS te krijgen.

Class: mediumLength.

Te gebruiken bij:

Waar zorgt dit voor: Deze klasse zorgt voor de opmaak van het veld en heeft verder geen functionele
betekenis.

Class: maxwidth.

Te gebruiken bij: <table>.

Waar zorgt dit voor: Deze klasse zorgt voor de opmaak en heeft verder geen functionele betekenis.

Class: number.

Te gebruiken bij: <input>.

Waar zorgt dit voor: Deze klasse zorgt er voor dat alleen numerieke waardes zijn toegestaan in het
invoerveld. Het verschil met digits is dat er ook decimale waareds zijn toegestaan.

Class: linkedFields.

Te gebruiken bij: <input>.

Waar zorgt dit voor: Deze klasse groepeert alle invoervelden met de klasse linkedFields. Als een van deze
velden is ingevoerd, dan is het verplicht de overige velden ook in te voeren.

Class: isLinked.

Te gebruiken bij: <input>.

Waar zorgt dit voor: Deze klasse voegt een extra check toe aan dit veld. Er wordt alleen een
errormessage bij dit veld geplaatst als hij leeg is. Anders kan het zijn dat er een errormessage bij dit veld
geplaatst wordt omdat de groep niet door de validatie heen komt (omdat er bijvoorbeeld maar 1 van
drie velden is ingevuld, hierdoor faalt de hele groep de validatie, maar we willen alleen een
errormessage plaatsen bij het veld wat niet is ingevuld).

Class: linkedFields2.

Te gebruiken bij: <input>.

Waar zorgt dit voor: Deze klasse doet hetzelfde als linkedFields, maar maakt een aparte groep aan. Als
een veld uit linkedfields wordt ingevuld, moeten alle velden uit linkedfields worden ingevuld, maar
linkedfields 2 hoeft niet. Dit werkt ook vice-versa.

Class: dateLabel.

Te gebruiken bij: <label>
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Waar zorgt dit voor: Deze klasse wordt gebruikt op de labels welke een datum vanuit de database
krijgen. Dit zorgt er voor dat de datum goed wordt geformateerd naar een DD/MM/YYYY formaat. Denk
hierbij aan het tonen van de data onder Conditions (er zit een datum in deze aggregatietabel welke als
YYYYMMDD getoond zou worden als deze klasse niet gebruikt wordt).

Class: determination_input

Te gebruiken bij: <input>

Waar zorgt dit voor: Deze klasse wordt gebruikt voor opmaak en heeft verder geen functionele invloed.

Class: AuditCB.

Te gebruiken bij: <input>.

Waar zorgt dit voor: Checboxes met deze waarde worden gebruikt om de xmlcompare te doen (het
vergelijken van twee verschillende versies van een document). Hiervoor meot wel de ID van de audit
meegegeven worden in data-value. De input zal er als volgt uit komen te zien:

<input type="checkbox" class="AuditCB" data-value='${ID}' />

Class: dbindex_img.

Te gebruiken bij: <img>.

Waar zorgt dit voor: Deze klasse wordt gebruikt voor opmaak en heeft verder geen functionele invloed.

Class: multimediacontrolimage.

Te gebruiken bij: <img>.

Waar zorgt dit voor: Deze klasse wordt gebruikt voor opmaak en heeft verder geen functionele invloed.

Class: DetailsPopup.

Te gebruiken bij: <table>.

Waar zorgt dit voor: Deze klasse zorgt voor opmaak en heeft verder geen functionele invloed.

Class: dateNotInFuture

Te gebruiken bij: <input>.

Waar zorgt dit voor: Als de waarde welke ingevoerd wordt in het veld een datum is welke in de toekomst
ligt, wordt er een warning bij het veld geplaatst.
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