
MEMORIX ARCHIEVEN 
‘Het gebruiksvriendelijke archiefbeheersysteem van nu’
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Memorix Archieven
 
Picturae heeft samen met acht Nederlandse archieven het archiefbeheerssysteem Memorix 
Archieven ontwikkeld. Het is bedoeld voor de ondersteuning van alle archiefgerelateerde 
werkprocessen, zoals acquisitie, inventarisatie, depotbeheer, bewerkingen, et cetera.  
Een digitale studiezaal met mogelijkheden als scanning on demand, reserveren en  
aanvragen is ook onderdeel van Memorix Archieven. Tot slot zijn ook de logistieke  
functionaliteiten volledig geïntegreerd, waardoor het praktisch is in gebruik.

Archieven zijn bedoeld om veel informatie  
gestructureerd te bewaren. Om dit op een over- 
zichtelijke en gebruiksvriendelijke manier te doen heeft 
Picturae de hulp van archieven ingeschakeld.  
Memorix Archieven is ontwikkeld als alternatief op de 
bestaande – vaak complexe – archiefbeheerssystemen. 

De kracht van Memorix Archieven ligt in het feit dat  
we het systeem samen met verschillende archief- 
instellingen hebben ontwikkeld. Hierdoor weten  
we zeker dat het aansluit op de wensen uit de  
archiefwereld.  

Picturae heeft Memorix Archieven kunnen ontwikkelen 
met dank aan:

•	 Archief Delft
•	 Erfgoed Leiden en Omstreken
•	 Markiezenhof
•	 Regionaal Archief Alkmaar
•	 Regionaal Archief Tilburg
•	 Regionaal Archief Zutphen
•	 RKD - Nederlands instituut voor kunstgeschiedenis
•	 Streekarchief Land van Heusden en Altena

“Memorix Archieven is een archiefbeheersysteem van nu.”

“Archieven zijn een weerspiegeling van mens en maatschappij.
Ze gaan over jou en mij, vroeger en nu.”

De kracht van 
Memorix Archieven

Ontwikkeld in samenwerking met de archiefwereld

Optimaal gebruikersgemak

Compleet en volledig web based

Gebaseerd op archiefstandaarden

Koppeling met het E-depot

Geen gebruikerslicenties, maar een vast bedrag per jaar

Geïntegreerd met Memorix Maior
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Gebruiksvriendelijk en 
compleet pakket
 
Picturae heeft het systeem van zeer brede  
functionaliteiten voorzien en tegelijk simpel 
gehouden. Memorix Archieven is een  
gebruiksvriendelijke applicatie waarmee 
zowel archiefbeheer als toegangenbeheer 
mogelijk is. Dit betekent dat er in het  
pakket ruimte is voor de ontstaans- 
geschiedenis van het archief en  
het inhoudelijk beschrijven van de  
collectie. Daarnaast biedt het pakket de 
mogelijkheid om thesauri te importeren 
of samen te stellen. Tot slot biedt het nieuwe 
archievenpakket volledige ondersteuning voor depotbeheer.

Voldoet aan standaarden

Memorix Archieven heeft vanaf het begin diverse uitwisselingsstandaarden  
geïmplementeerd, zoals OAI-PMH, SRU en Open Search. Hierdoor is het volledig 
webbased en te gebruiken in een private cloud omgeving. Een browser is de enige 
software die u hoeft te installeren.  

Ook is het systeem vanaf de start gebouwd op bestaande archiefstandaarden, zoals:

ISAD(G): General International Standard Archival Description

ISAAR (CPF): International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, 
Persons and Families

ISDIAH: International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings

Gecontroleerde lijsten

Upload mogelijkheden

Slimme periode velden

Omvang beschrijven

Vindplaats beschrijven en  
verwijzen naar het depotbeheer
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Acquisitie en archiefbeheer

Memorix Archieven biedt een meertalig systeem om archief- 
beschrijvingen te beheren. In Memorix Archieven kunt u nieuwe en 
bestaande archieven eenvoudig beheren. Met behulp van eenvoudige 
upload	mogelijkheden	en	invulvelden	is	het	een	fluitje	van	een	cent	
om een nieuw archief toe te voegen. Zo kunt u gebruik maken van de 
invulvelden, voorzien van autocomplete. De handige invulformulieren 
van Memorix Archieven denken met u mee!

Wanneer een acquisitie is opgenomen, komt deze automatisch in  
het overzicht van archieven. Vanaf hier kan deze worden beheerd.  
Zo kunt u het archief bewerken volgens de ISAD(G) standaard en 
het ook meertalig invoeren. Ook zijn de tekstvelden voorzien 
van opmaak, dit maakt het invullen van grotere teksten een stuk 
overzichtelijker. U kunt in Memorix Archieven eenvoudig zoeken  
naar een archief. Daarbij is het systeem voorzien van een  
contextgevoelige help. 

        

Regionaal Archief Tilburg
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Meer weten?

Memorix Archieven is ontwikkeld door Picturae met 
als doel archieven een oplossing te bieden voor het 
beheren, toegankelijk maken en presenteren  
van uw archief. Het systeem biedt u een  
gebruiksvriendelijke en complete oplossing. 

Picturae informeert u graag over de mogelijkheden. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met Wim Karels,  
via w.karels@picturae.nl of 072-5320444.
Voor meer informatie kunt u ook onze website 
bezoeken: www.picturae.nl 
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Regionaal Archief Zutphen

Bestanddelen en Toegangen

Een toegang is eenvoudig aan te maken in  
Memorix Archieven. Hierin kunt u met behulp van 
een boomstructuur de inventaris met zijn verzameling  
documenten eenvoudig ordenen. Ook kunt u  
eenvoudig een bijlage maken bij een inventaris- 
nummer of een toegang. De boomstructuur is daarbij 
gemakkelijk te wijzigen: met behulp van de  
drag & drop techniek kunt u eenvoudig rubrieken of 
subrubrieken verplaatsen. Ook kunt u de bestanddelen 
bekijken en bewerken, bijlagen toevoegen, nieuwe 
rubrieken maken en oude rubrieken verwijderen.  
Het is zelfs mogelijk een veelvoorkomend rubrieken-
schema te hergebruiken met een kopieeroptie.

Heeft u al uw toegangen al beschikbaar in EAD?  
Geen punt, met de EAD import tool is het gemakkelijk 
deze zelf over te zetten in Memorix Archieven.

Logistiek en depotbeheer

Bij	het	definiëren	van	de	instelling	wordt	gebruik	 
gemaakt van de ISDIAH standaard. Dit zorgt ervoor 
dat u uw gegevens ook direct kunt gebruiken in portals 
zoals ApeNet en Europeana. U kunt binnen deze 
definitie	meerdere	locaties	aan	één	instelling	koppelen	
en	aan	één	locatie	meerdere	depots	koppelen.	Bij	deze	
logistieke administratie kunt u zo ver gaan als u zelf 
wilt. Zo kunt u tot op de stelling, archiefkast of plank 
nauwkeurig te werk gaan. Hiermee is het niet alleen 
gemakkelijk om digitaal uw bronnen terug te vinden, 
maar ook fysiek. Natuurlijk kunt u aangeven of de bron-
nen wel of niet openbaar toegankelijk zijn.

Digitale studiezaal

Memorix Archieven is niet alleen ideaal om uw archief 
te beheren en uw collectie te beschrijven, het biedt ook 
een oplossing voor het aanvragen van bronnen en het 
registreren van uw (digitale) studiezaalbezoekers.  
In het systeem kunt u bezoekers aanmaken. Aan een 
geregistreerde bezoeker kunt u extra informatie  
hangen, zoals een geldig identiteitsbewijs. 

Met behulp van de bezoekersregistratie heeft u met 
een klik op de knop een overzicht van de bezoekers 
in uw studiezaal, de aanvragen per bezoeker en een 
totaal overzicht van de aanvragen. Op deze manier 
kunt u vanuit Memorix Archieven de bezoekers van 
uw fysieke studiezaal van bronnen voorzien. Voor een 
aanvraag kan een briefje worden uitgeprint zodat de 
archiefmedewerker de bron snel in het depot terug kan 
vinden. 

Scanning-on-Demand

Naast het reserveren en aanvragen op de digitale 
studiezaal is het ook mogelijk een scanning-on-demand 
module aan Memorix Archieven te koppelen. 
Hiermee maakt u het mogelijk om alleen die archief-
stukken te digitaliseren die daadwerkelijk worden  
geraadpleegd en aangevraagd.  
De scanning-on-demand module is gekoppeld aan uw 
digitale collectie in het collectiebeheersysteem  
Memorix Maior. Hierdoor is het onmogelijk dat 
wanneer een archiefstuk is gereserveerd om in de  
studiezaal te bekijken, ditzelfde stuk tegelijkertijd  
ingepland staat voor scanning en vice versa.

Presenteren

Het is mogelijk Memorix Archieven 
met behulp van een API te integreren 
in uw bestaande archiefwebsite. 
Zo kunt u de zoekapplicatie aan uw 
digitale bezoekers aanbieden. Ook is Memorix 
Archieven geschikt voor mobiele apparaten zoals een 
smartphone of tablet.

Duurzame, betaalbare opslag
Het beheren van een archief betekent in veel  
gevallen een enorme geheugenopslag.  
Picturae kan deze digitale bestanden veilig  
opslaan. Dit gebeurt met twee eigen groene  
opslaglocaties die razendsnel werken.  
Door dit werk aan Picturae uit handen te geven, 
hoeft u niet om te kijken naar het onderhoud,  
de beveiliging en de software updates die de  
storage en hosting met zich meebrengen.



‘Sharing ideas, enriching your cultural heritage’
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