
ColleCtiebeheer
‘Picturea’s webbased beheertool’
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Webbased

Collectiebeheer



het vlaggenschip van Picturae 

Memorix Maior
 

Voor het beheren van uw digitale collectie ontwikkelde Picturae zelf een 

software infrastructuur: Memorix Maior. Dit pakket is het resultaat van de 

kennis die is opgedaan in de meer dan tien jaar dat Picturae werkzaam 

is in de erfgoedsector. om de sector te voorzien van de laatste moge-

lijkheden en wensen en om die blijvend te kunnen bedienen, wordt de 

software voortdurend aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen.
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Structuur en eenvoud

Digitale collecties bevatten enorme 

aantallen foto’s,   documenten en films en 

zijn meestal divers en daarmee complex. 

Uw digitale bezittingen worden bij Pictu-

rae veilig opgeslagen in het Data Asset 

Management (DAM), een van de beste 

opslagsystemen die er zijn. Om vervolgens 

de veelheid aan bestanden toch eenvoudig 

te beheren, overzichtelijk te ordenen en 

voor het publiek goed doorzoekbaar te 

maken door het beheren van metadata, 

heeft Picturae voor haar klanten Memorix 

Maior ontwikkeld. Overal waar Internet is 

kunt u met Memorix Maior aan uw collectie 

werken.

inrichting op maat

Memorix is gebouwd op open source tech-

nologie en heeft geen beperkingen in het 

aantal gebruikers of dure licenties.  

Zo kunt u voor een project een groep vri-

jwilligers makkelijk toegang tot de collectie 

geven. Picturae richt de applicatie altijd 

naar wens in, met functionaliteiten die voor 

uw collectie van belang zijn. 

Daarnaast is de software zo ontworpen, 

dat u altijd kunt aansluiten bij de eisen van 

deze tijd.  Ook krijgt u toegang tot het 

klantportaal van Memorix dat is opgezet 

om vragen, klachten en ideeën goed af 

te kunnen handelen. Hierin zijn tevens 

webstatistieken, het laatste nieuws, de 

helpdesk en een forum van de Memorix 

gebruikersgroep opgenomen.

Afbeelding: Westfries Museum3
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Service staat centraal

het klantportaal

Het klantportaal speelt daarin een belangrijke centrale 

rol. Het brengt alle informatie, collecties en applicaties 

die de klant nodig heeft om met Picturae producten te 

werken overzichtelijk en transparant bij elkaar. 

Het doel hiervan is dat er nog efficiënter met collecties 

en applicaties gewerkt kan worden, en de communica-

tie tussen de klant en Picturae geoptimaliseerd wordt.

Het klantenportaal is een webbased applicatie, waarop 

iedere klant van Picturae toegang heeft.  

Binnen het klantenportaal kunnen vragen, klachten 

en ideeën gemeld worden. Het melden van vragen, 

klachten en ideeën vindt plaats met behulp van de 

ticketmanager. Elke melding krijgt een eigen, uniek 

nummer en wordt toegewezen aan een medewerker 

door de centrale servicedesk.  

Bij de meldingen kan worden aangeven wat de 

prioriteit, de impact en de reproduceerbaarheid van 

de melding is. Per melding kan een samenvatting, 

een volledige beschrijving en eventuele aanvullende 

extra informatie aangeven worden. Na opslaan van de 

melding wordt deze in behandeling genomen door 

de servicedesk en kan aan de hand van het unieke 

ticketnummer de status en afhandeling van de melding 

gevolgd worden. 

Kortom, een compleet servicepakket, zoals u dit van 

Picturae gewend bent!

Het klantportaal is uw entree naar Memorix Maior. Het is een 

gereedschap waarmee de communicatie tussen uw instelling 

en Picturae gestroomlijnd kan verlopen. Maar het is ook de 

toegangspoort naar de producten die u van Picturae afneemt.
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het hart van uw multimediale collecties 

bestandsbeheer
 

bestandsbeheer vind plaats in het Digital Asset Management (DAM) systeem. 

het DAM is binnen Memorix Maior het hart van uw multimediale collecties. 

U kunt elk digitaal bestand opslaan binnen het DAM: gescande foto’s en 

prenten, archiefdocumenten, films, geluid, PDF(A), maar ook officedocu-

menten als excel spreadsheets en Word bestanden. Al uw bestanden worden 

veilig en duurzaam opgeslagen op onze NetApp storage oplossing*. U hoeft geen conces-

sies meer te doen aan de bestanden die u in het DAM opslaat: of u nu een tiFF, JPeG2000  

of JPeG opslaat, het DAM stelt u altijd in gelegenheid om het oorspronkelijke  

“moederbestand” op te vragen en te ontsluiten.

Elk archief krijgt er op den duur mee te maken, of heeft 

er geruime tijd mee te maken: digitale bestanden. 

Automatisch komt de vraag om de hoek: hoe sla ik 

deze bestanden op zo’n manier op dat deze ook in de 

toekomst nog toegankelijk zijn? Het Memorix Maior 

DAM systeem helpt u daarbij. U plaatst uw bestanden 

in het DAM via onze vernieuwde webupload tool, 

waarna u deze bestanden direct kunt gebruiken in uw 

collecties. Ook kunt u de individuele bestanden zelf 

voorzien van Dublin Core metadata, zodat u de bestan-

den ook kunt vinden als u deze niet in uw collecties ge-

bruikt, bijvoorbeeld bij het digitaal ontstaan materiaal.  

U kunt eventueel uw digitale bestanden voorzien van 

een Creative Commons licentie. De technische  

metadata van de bestanden wordt door het DAM 

automatisch geïndexeerd. Denk daarbij aan trefwoor-

den, auteursinformatie, onderwerpen, etc. die u vanuit 

Microsoft Word of Open Office toekent, Exif / IPTC 

informatie in digitale beelden. Bestanden die zich daar 

voor lenen worden full-text doorzoekbaar gemaakt, 

zodat u niet alleen op metadata kunt zoeken, maar ook 

op de inhoud van uw Office documenten en PDF’s.

*zie ook de schematische weergave van onze infrastructuur op de achterzijde van deze brochure.
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Het DAM kan van een groot aantal bestandstypen automatisch een web-variant maken.  

Wanneer u bijvoorbeeld een TIF bestand in het DAM plaatst (upload), worden er automatisch 

thumbnails van de gewenste grootte gemaakt en een inzoombaar bestand. Maar ook van 

Office-documenten en films worden thumbnails en web-varianten van uw digitale bestanden 

gemaakt. Voor uw films maken we gebruik van onze Enterprise Level streaming mediaserver, 

waarbij u in Memorix Maior individuele scenes kunt beschrijven.

U kunt van elk bestand in het DAM verschillende versies opslaan. Zo kunt u bijvoorbeeld 

de verschillende revisies van een Office document allemaal opslaan in het DAM, zodat in 

de toekomst ook de tussenliggende bestanden ontsloten kunnen worden.

Ondanks al deze mogelijkheden zal het DAM verder uitgebouwd worden. Picturae 

is hard aan het werk om het DAM te laten uitgroeien tot een volwaardig E-Depot. 

We hebben onderzoek gedaan bij een aantal archiefinstellingen die al een E-Depot 

hebben. We denken met het Memorix Maior DAM een uitstekend gereedschap in 

handen te hebben om al onze klanten een E-Depot aan te bieden zonder zelf zware 

investeringen in hard- en software en human resources te doen.
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Spelen met entiteiten 

Collectiebeheer
 

Memorix Maior Collectiebeheer is ons metadata beheerssysteem waarmee 

u uw collecties, die vaak complex van ordening zijn, op een gestructureerde 

kunt manier opslaan.

entiteiten

In Memorix Maior Collectiebeheer staan de zoge-

naamde entiteiten centraal. Entiteiten zijn de kleinste 

beschrijvingseenheden in Memorix Maior. U kunt Entit-

eiten op een hiërarchische manier ordenen, maar ook 

incidentele kruisverbanden tussen gerelateerde Entit-

eiten aanleggen. Denk bijvoorbeeld aan die fotograaf 

waarvan u in uw archief ook de geboorteakte heeft en 

een digitale film met een interview van deze fotograaf.

handige functionaliteiten

Bij het beschrijven van uw collectie in Memorix Maior 

zijn er handige functionaliteiten beschikbaar, zoals 

de auto-invoer, de themafunctionaliteit en de moge-

lijkheid van herhaalbare velden, koepel-/deelrecords 

en selecties van records. Daarnaast is het mogelijk om 

te zoeken met een directe resultaat-

weergave, zodat u niet steeds heen en weer hoeft te 

schakelen tussen het zoekformulier en de resultaat-

weergave. Met onze op Apache Lucene gebaseerde 

full-tekst zoekmachine, de Enterprise Level Search 

Server CISS (Collection Information Search Server), 

kunt u zoeken door uw gehele collectie. 

Koppeling naar Memorix Maior DAM

Vanaf elke Entiteit kunt u  relaties leggen naar de digi-

tale bestanden die u in Memorix Maior DAM beheert. 

Dat hoeven dus niet uitsluitend de te beschreven foto’s 

zijn, maar u kunt ook bijvoorbeeld de digitale over-

drachtsovereenkomst van een archiefvormer aan zijn 

archief koppelen.
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beeldcollectie

Genealogiecollectie

Memorix maior schermafbeeldingen:  
Erfgoed Rijssen-Holten 

www.erfgoedrijssenholten.nl
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reproducties verkopen

Of het nu gaat om reproducties van beelden uit uw 

beeldbank, een A6 ansichtkaart,  een landkaart op 

A0 posterformaat of een beker met uw logo, Pictu-

rae zorgt voor het hele traject. Van de implementatie 

van de webwinkel tot het proces van betaling, het 

printen van de reproductie en de verzending naar de 

consument. Altijd met het oog op kwaliteit en service. 

Hiermee nemen we een grote ho-

eveelheid werk uit handen bij onze 

klanten, waardoor u op een renda-

bele manier uw bezoekers een 

mooie extra service kunt 

bieden.

Werk uit handen

Eigenaren van de webwinkel kunnen zelf producten 

toevoegen. Daarnaast probeert Picturae u zoveel 

mogelijk werk uit handen te nemen. Zo krijgt u bijvoor-

beeld overzichten en tools om te zien welke producten 

het meest zijn verkocht. Ook lossen wij vragen en prob-

lemen voor u op die uw klanten hebben met bestel-

lingen. Zij kunnen direct bellen met onze Helpdesk en 

worden altijd 

vriendelijk te 

woord gestaan.  

Zo helpen wij 

niet alleen onze 

klanten, maar 

ook uw klanten.

integratie in  

eigen website

Picturae maakt 

het mogelijk om 

de webwinkel binnen uw eigen website te integreren, 

bijvoorbeeld met Memorix Maior.  

Op die manier kunnen uw klanten altijd in de ver-

trouwde omgeving van uw site blijven. De webwinkel is 

klantvriendelijk opgezet. Zo is de webwinkel meertalig, 

wordt er rekening gehouden met verschillende  

verzendmethoden en wordt de betaalprocedure voor 

de consument helder in beeld gebracht door middel 

van een besteloverzicht per e-mail. Ook voor scan-

ning on demand biedt de webwinkel mogelijkheden. 

Kortom: u beslist over de te verkopen producten, en 

in samenwerking met Picturae wordt de order snel en 

efficiënt geleverd.

reproducties van beeldmateriaal bestellen

Webwinkelbeheer
Webwinkels zijn tegenwoordig niet meer uit ons leven weg te denken.  

ook Picturae biedt haar klanten al een aantal jaar de mogelijkheid om pro-

ducten of prints, downloads en eventuele merchandise producten van uw 

beeldcollectie via een webwinkel te verkopen. De webwinkel is dan ook een 

mooie manier om iets extra’s te doen met uw online collectie.

Schilderij: Westfries Museum
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Memorix Maior websites 
Enkele voorbeelden van Memorix Maior websites

Regionaal Archief Zutphen
www.regionaalarchiefzutphen.nl

World Press Photo Archive
www.archive.worldpressphoto.org

Film & Beeldbank AZURA
www.filmbankazura.be

Erfgoed Rijssen-Holten 
www.erfgoedrijssenholten.nl

Nationaal Archief 
www.gahetna.nl

Nationaal Glasmuseum
www.nationaalglasmuseum.nl

Beeldbank Groningen
www.beeldbankgroningen.nl

Kors van Bennekom 
www.korsvanbennekom.nl

Gelderland in beeld
www.gelderlandinbeeld.nl



Colofon
De afbeeldingen zijn een referentie naar  
de collecties die gedigitaliseerd zijn.  
Wij willen onze klanten bedanken voor 
het beschikbaar stellen van dit prachtige 
beeldmateriaal.
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Duurzame opslag 
voor digitale collecties

Schematische weergave Picturae IT-infrastructuur

‘Sharing ideas, enriching your cultural heritage’
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