
 

© Archief- en Documentatiecentrum Kampen 2018  1 
 

Bewerkershandleiding ADC archiefservice 
 
Om u het archiveren van de documenten van uw kerk of classes te vergemakkelijken, 
heeft het ADC besloten om een e-depot in te richten voor het veilig opslaan van digitale 
documenten en voorzien van software om documenten te beschrijven. Op deze plek 
kunt u uw archief overzichtelijk en inzichtelijk maken zodat uw documenten – digitaal 
èn papier - altijd terug te vinden zijn. Het is  mogelijk om digitale documenten te 
koppelen aan de beschrijvingen en deze zo op te slaan in het depot. Zo hoeven ze niet 
meer op lokale schijven te staan en zijn ze beveiligd tegen het crashen van computers. 
 
Hieronder vindt u informatie over het gebruik van het e-depot en de 
beschrijvingsoftware. 
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1. Bestandsformatten 
 
Digitale documenten kunt u eenvoudig in het e-depot plaatsen en via de beschrijving 
altijd weer ophalen om te raadplegen. 
Het e-depot ondersteunt in principe alle meest gebruikte bestandsformaten, maar voor 
duurzame opslag is het verstandig om uw bestanden op gestandaardiseerde manieren 
op te slaan. Het verschilt per documenttype wat het meest praktisch is. 
 
Tekst 
Tekst kan het beste worden opgeslagen in PDF omdat PDF een zeer stabiel 
bestandsformaat is dat door de jaren heen altijd leesbaar zal blijven. Ook zijn PDF-
bestanden meestal doorzoekbaar, zodat u ook met de zoekfunctie van het e-depot in de 
inhoud van deze documenten kunt zoeken. 
In sommige gevallen is het echter niet handig om een bestand op te slaan in PDF. Dit kan 
voorkomen als het opgeslagen document nog moet worden aangepast; in dat geval is 
een Wordbestand, Excelbestand of Powerpointbestand geschikter. 
Alle bestanden die in Microsoft Office worden gemaakt, kunnen eenvoudig worden 
geconverteerd naar PDF. Dit kan via de optie Bestand>Exporteren>PDF- of XPS-bestand 
maken. Als u meerdere bestanden tegelijk wilt converteren, kan dat ook. Hiervoor is 
echter wel een batch PDF converter nodig, dit is betaalde software. 
 
Afbeeldingen 
Afbeeldingen zijn het best te bewaren in .jpg, .jpeg of .tiff-formats. .jpg en .jpeg zijn 
gangbaarder en nemen minder ruimte in dan .tiff, maar .tiff-scans zijn beter van 
kwaliteit omdat er geen informatie verloren gaat. 
 
Video 
Videobestanden kunnen het best worden opgeslagen als .mp4. 
 
Audio 
Audiobestanden kunnen het best worden opgeslagen als .mp3.  
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2. De gebruikersinterface 
 
Met de URL http://adc.hosting.deventit.net/AtlantisWeb/default.aspx of via de website 
van het ADC (https://adckampen.nl/adc-archiefservice/) komt u op de inlogpagina van 
de Archiefservice. 
Op onderstaande pagina kunt u inloggen met de inloggegevens die u heeft gekregen van 
het ADC.  
 

 
Eenmaal ingelogd komt u op de volgende pagina: 
 

 
 
De opties rechts staan standaard allemaal aangevinkt; het is belangrijk voor de volledige 
functionaliteit van het systeem dat dit ook zo blijft.  
Verderop in deze handleiding zullen verschillende functies van het systeem worden 
besproken. Hiervoor gebruikt u de gebruikersmenu’s links bovenin het scherm: 
Medewerker en Beheerder. 
 

  

http://adc.hosting.deventit.net/AtlantisWeb/default.aspx
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3. Navigeren 
 

 
Met het volgende pad komt u bij het navigatievenster: 
Medewerker>Navigeren>Archiefoverzicht>Systematisch. Hier vindt u een 
boomstructuur van de archieven die u aanmaakt. Als u hier voor het eerst komt, ziet dit 
er zo uit:  
 

 
 
Zodra u archieven gaat toevoegen, komt hier een boomstructuur die u kunt gebruiken 
om te navigeren. Dan zal het er meer zo uitzien: 
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4. De zoekfunctie gebruiken 
 

 
Met het volgende pad kunt u de zoekfunctie gebruiken: Medewerker>Zoeken>Archief- 
en Inventarisbeheer, waar u vervolgens kiest wat voor soort onderdelen u wilt zoeken. 
U kunt archieven zoeken, maar ook bestanddelen. De archieven zijn het hoogste niveau 
dat u heeft aangemaakt. 
De zoekfunctie geeft resultaten weer uit de informatie die u noteert bij de archieven, 
maar heeft ook de mogelijkheid om de inhoud van de gekoppelde documenten te 
doorzoeken. 
Er zijn verschillende manieren om te zoeken. Die worden hieronder uitgelegd. 
 
Eenvoudig zoeken 
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Met Eenvoudig zoeken vult u een term in die u zoekt. Het systeem doorzoekt dan alle 
informatie om die term te vinden. Dit kan een jaartal zijn, dan krijgt u alle documenten 
die geregistreerd staan in die periode, of het kan een woord zijn waarvan u zich 
herinnert dat het in het document staat dat u zoekt. 
 
Zoeken met formulier 
 

 
Met het formulier kunt u specificeren wat u precies zoekt in welke velden. Als u hier 
bijvoorbeeld op een jaar zoekt in het veld Periode, krijgt u alleen de resultaten waarvan 
in het vak Periode dat jaar is ingevuld en niet de resultaten waar dat jaartal genoemd 
wordt. 
 
Uitgebreid zoeken 
 

 
Met het uitgebreid zoeken kunt u uw zoekopdracht verder specificeren. U kunt hier ook 
aangeven of er termen zien die u niet wilt zien in de resultaten, of u kunt laten zoeken 
op delen van de zoekterm. 
 
Resultaten 
Uw resultatenveld zal er als volgt uitzien: 
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Hier worden alle zoekresultaten weergegeven die u heeft opgevraagd met uw zoekterm. 
Door op de blauwe i onder de titel te klikken, krijg u meer informatie. Wilt u het archief 
of archiefdeel bekijken en/of bewerken, klikt u rechts naast de titel op Toon detail. 
U kunt ook verder zoeken in deze resultatenlijst; gebruik daarvoor rechts boven de 
resultaten de filterknop.  
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5. Een archief(deel) en de multimedia bekijken 
 
Wanneer u de details opent van een archief(deel), kunt u het bekijken. Dit ziet er als 
volgt uit: 

 
 

U ziet in het scherm de details van deze beschrijving, met 
titel, periode, uiterlijke vorm, openbaarheid, auteursrechten 
en opmerkingen. Deze zijn allemaal ingevuld bij het 
aanmaken van het archief(deel). De mutaties worden door 
het systeem zelf bijgehouden, daar kunt u zien welke 
aanpassingen zijn gemaakt aan de beschrijving. 
Links ziet u de gekoppelde multimedia. In dit geval zijn dat 
drie bestanden, namelijk een afbeelding, een .docx-file en 
een PDF. U kunt deze bekijken door te klikken op de knop 
Open afbeelding. 
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6.1. Een archiefdeel toevoegen – manier 1 
 
Bij ingebruikname van het systeem gaat u beginnen met het in kaart brengen van het 
archief van uw kerk. U gebruikt de archiefservice van het ADC als interactieve 
inventarislijst van uw archief. U kunt al uw archief registreren in het systeem, ook als 
het niet digitaal beschikbaar is. Als het dat wel is, kunt u het digitale document koppelen 
aan de beschrijving in het systeem. 
Volgens de ADC archiefservice is uw archief als volgt opgebouwd: 
 
Archief 
 Verzamelbeschrijving 
  Deelbeschrijving 

Enkelvoudige beschrijving 
  
Het archief is het geheel aan documenten dat u heeft. Het archief heet naar uw kerk of 
organisatie. Een archief bevat enkelvoudige beschrijvingen en verzamelbeschrijvingen, 
die op hun beurt weer deelbeschrijvingen bevatten. 
Een enkelvoudige beschrijving gaat meestal over een los document dat niet onder een 
collectie hoort. Deze hangt dan op het hoogste niveau onder het archief. Een 
verzamelbeschrijving gebruikt u als u een groep documenten heeft. De 
verzamelbeschrijving is dan de groep, bijvoorbeeld “Notulen kerkenraad”, en de 
deelbeschrijvingen die daaronder hangen gaan over de onderdelen van die groep, 
bijvoorbeeld “Notulen kerkenraad 2007” en “Notulen kerkenraad 2015”. 
U hoeft zelf dus nooit een archief toe te voegen, maar wel bestanddelen.  
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Verzamelbeschrijving toevoegen 
Volg in het menu het volgende pad: Medewerker>Toevoegen>Archief- en 
Inventarisbeheer>Verzamelbeschrijving. 
Dit brengt u naar het volgende scherm: 
 

 
 
Hier kunt u de volgende velden invullen: 
 
Titel 
Hier vult u in hoe u wilt dat de verzamelbeschrijving heet.  
 
Datum 
Hier vult u de begin- en einddatum in van het archiefdeel dat u beschrijft. In dit geval is 
dat de oudste en recentste datum die voorkomt in de groep documenten die u beschrijft. 
 
Uiterlijke vormen 
Klik om dit menu uit te klappen op het groene plusje onder Uiterlijke vormen. Hier kunt 
u invullen om hoe veel documenten het gaat. Vervolgens kunt u klikken op de knop 
Selecteren naast Vorm om te kiezen welke vorm het archief heeft. 
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U kunt ook zelf een vorm toevoegen door op het groene plusje te klikken.  
Verder kunt u aangeven wat de omvang is van het deel dat u beschrijft. In het veld 
Omvang vult u een nummer in en vervolgens selecteert u bij Eenheid hoe u de omvang 
heeft gemeten. Ook hier kunt u zelf eenheden toevoegen op dezelfde manier als de 
vormen. 
 
Multimedia koppelen 
Om uw digitale bestanden toe te voegen aan uw beschrijving, klikt u op de knop 
Multimedia toevoegen:  
 

 
 
Hier kunt u selecteren welk bestand u wilt toevoegen: 
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Bij het tabblad Meerdere is het mogelijk om verschillende bestanden tegelijk te 
uploaden. Dit is handig als u een verzamelbeschrijving hebt gemaakt waarbij een serie 
moet worden geïmporteerd, bijvoorbeeld alle notulen van de kerkenraad van 2017. 
 
Ten slotte slaat u uw verzamelbeschrijving op door op de opslagknop te klikken.  
 
Deelbeschrijving toevoegen 
Deelbeschrijvingen toevoegen gaat op dezelfde manier als verzamelbeschrijvingen 
toevoegen. Een deelbeschrijving is onderdeel van de verzamelbeschrijving, een 
subcategorie dus. 
 
Enkelvoudige beschrijving toevoegen 
Enkelvoudige beschrijvingen gaan over archiefbescheiden die niet onder een 
verzamelbeschrijving valt. Ook dit gaat op dezelfde manier als de verzamelbeschrijving 
en deelbeschrijving. 
 
6.2. Een archief(onderdeel) toevoegen – manier 2 
Een andere manier om archieven en archiefonderdelen toe te voegen is via het 
navigatievenster. U kunt op met de knop Nieuwe knoop toevoegen op het hoogste 
niveau een archief aanmaken voor uw kerkenraad, diaconie, commissies, gedeponeerde 
archieven en documentatie: 
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Volg bij het aanmaken van deze archieven het archiefschema van het ADC, te vinden op 
onze website. Als u deze archieven heeft aangemaakt, ziet uw navigatievenster er als 
volgt uit: 
 

 
 
Gebruik de rechtermuisknop om deze knopen te bewerken, of om nieuwe archieven toe 
te voegen: 
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Onder deze archieven kunt u bestanddelen toevoegen: 
 

 
 
Het beschrijven van deze archiefonderdelen gaat op dezelfde wijze als bij manier 1. 


