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Bezoekershandleiding 
 

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. 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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2. 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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3. 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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4. 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. 
 
 
 

 
 


