
Periodiekenviewer
Jaargangen digitaal inzichtelijk
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Kranten en tijdschriften bevatten ongekend veel

informatie. Hierin kunt u ontdekkingen doen over 

uw familiegeschiedenis of de geschiedenis van uw 

woonomgeving. Misschien heeft uw opa ooit een 

overvaller gevangen of heeft er in uw ouderlijk huis een 

bekende schrijver gewoond. Probeer dit nu maar eens 

in een krantenarchief op te zoeken. Dat is een hels 

karwei: u moet dan alle kranten van de afgelopen 

decennia doorbladeren en zoeken naar die ene 

familie- of straatnaam. Met de periodiekenviewer kunt 

u razendsnel duizenden kranten doorspitten op één 

of meerdere woorden,  gewoon vanaf uw PC, tablet  

of smartphone. Daarnaast kunnen historici ook veel 

gemakkelijker en sneller informatie over een bepaald 

wetsvoorstel, gebeurtenis, persoon of gebouw terug-

vinden.

Periodiekenviewer

kranten, tijdschriften, raadsnotulen, archieven en bibliotheek- en bedrijfsarchieven 
zijn de secondewijzer van de geschiedenis. Hierin is een schat aan informatie  
over onze cultuur in vroegere tijden te vinden. Helaas staan deze zogenoemde  
periodieken vaak ver weg opgeborgen en zijn ze moeilijk doorzoekbaar. Zonde, 
want met een overzichtelijk zoeksysteem zijn ze goed bruikbaar voor  
onderzoekers of geïnteresseerden. de oplossing is een periodiekenviewer binnen 
het collectiebeheersysteem Memorix Maior. 

Waarom digitaliseren?
Vergankelijkheid

Papieren materiaal zoals kranten, tijdschriften en registers zijn kwetsbaar en hebben een houdbaarheidsdatum.  

Om ervoor te zorgen dat deze belangrijke informatiebronnen niet verloren gaan, kunnen ze worden gedigitaliseerd 

en digitaal bewaard blijven. Wanneer het te duur is om het origineel te conserveren of het bewaren van  

originelen te veel geld kost, kan een digitaal exacte kopie een oplossing bieden. 

Doorzoekbaarheid

Het zoeken naar een bepaald onderwerp is 

erg lastig als u niet weet waar u moet  

beginnen. Dat betekent dat u elke krant 

bladzijde voor bladzijde zou moeten  

doorzoeken. Dat is zoeken naar een speld 

in een hooiberg. Met een full color kopie 

van een origineel periodiek is het mogelijk 

de tekst tot op het woord te ontsluiten en 

doorzoekbaar te maken. 

Toegankelijkheid

Depots zijn vaak erg groot en voor het grote 

publiek ontoegankelijk. Dat maakt het

zoeken naar informatie een stuk moeilijker. 

Door het plaatsen van gedigitaliseerde 

periodieken op een website kan het publiek 

naar hartenlust zoeken in een digitale  

krantencollectie, een knipselarchief op 

artikelniveau opzetten en full size prints 

bestellen.
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Digitaliseren in topkwaliteit

Picturae kan kranten, tijdschriften of andere periodieken snel, veilig, betaalbaar en met grote precisie digitaliseren. 

Dit gebeurt met een zelf ontwikkeld systeem waarbij de slimme belichting, geavanceerde lenzen en een systeem 

om de pagina’s op efficiënte wijze op te slaan zijn samengevoegd. Dit betekent dus niet alleen kwaliteit, maar ook 

kwantiteit. 

Bestanden overzichtelijk ordenen 

Met behulp van OCR-technieken kan Picturae  

periodieken full text doorzoekbaar maken.  

OCR oftewel optische tekenherkenning maakt tekens 

leesbaar voor een zoekmachine, zoals Google. Dit 

betekent dat met één muisklik alle duizenden pagina’s 

kranten binnen handbereik zijn en eenvoudig één 

woord kan worden uitgelicht. Doordat Picturae tijdens 

het digitaliseren barcodes hanteert, wordt elke  

pagina direct geregistreerd in het collectiebeheersysteem 

Memorix Maior. Binnen Memorix Maior is het mogelijk 

metadata aan de gedigitaliseerde periodieken toe te 

voegen. Hierdoor kunnen meerdere bestanden met 

elkaar worden gekoppeld om relationele verbanden 

beter te onderzoeken. 

Snel en gemakkelijk doorzoekbaar

Met de periodiekenviewer is het mogelijk om op 

basis van inhoud of periode door de verschillende 

periodieken te zoeken. Dit betekent dat u niet meer 

alle kranten één voor één hoeft door te spitten als u 

bijvoorbeeld een artikel zoekt over monumenten- 

zorg tussen 1960 en 1970. Het is zelfs mogelijk om  

in de periodiekenviewer op woord te zoeken, 

bijvoorbeeld ‘Munttoren’. Daarbij is het zoekalgoritme 

geoptimaliseerd. Dit betekent dat de meest relevante 

zoekresultaten bovenaan verschijnen doordat het  

zoekwoord eerst gezocht wordt in de koppen en titels 

van het gedigitaliseerde materiaal. 

Duurzame, betaalbare hosting

Het digitaliseren van een heel krantenarchief of 

andere periodieken betekent een enorme  

geheugenopslag. Picturae kan deze digitale  

bestanden veilig hosten. Dit gebeurt met twee 

eigen groene opslaglocaties die razendsnel werken. 

Door de hosting aan Picturae uit handen te geven, 

hoeft u niet om te kijken naar het onderhoud, de 

beveiliging en de software updates die de hosting 

met zich meebrengen.

Heineken, Albert Heijn, 
Moesson
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Visueel aantrekkelijk

Met het implementeren van een periodiekenviewer 

in een website is het mogelijk de tekst tot 100% in 

te zoomen en de tekst nauwkeurig te bestuderen. 

Daarbij is de viewer ook prettig in gebruik. Wanneer u 

op woord zoekt krijgt u een voorbeeldweergave van 

de gedigitaliseerde tekst waarin het gezochte woord 

gemarkeerd is. Zo is het zoekwoord direct zichtbaar. 

Daarbij kunt u niet alleen op woord zoeken in de 

viewer, ook is het mogelijk covers van bepaalde  

perioden overzichtelijk op één pagina te tonen.  

Vervolgens kunt u op een cover klikken om op een 

nieuwe pagina met alle covers van een jaargang te  

komen, etc. Dit betekent niet alleen een visueel 

aantrekkelijk overzicht, maar ook betere vindbaarheid 

door zoekmachines.

Optimale vindbaarheid periodieken

De periodiekenviewer is in vergelijking met andere 

viewers beter vindbaar op het web. Zo is ook de inhoud 

van de gedigitaliseerde periodieken beschikbaar voor 

zoekmachines zoals Google. Meer zoekresultaten 

betekent meer bezoekers op de website, waardoor uw 

periodiekenviewer optimaal gebruik wordt.

Geschikt voor bestaande website

Picturae maakt het mogelijk een periodiekenviewer te 

integreren in een bestaande website met het behoud 

van de huidige vormgeving. Het is dus niet nood-

zakelijk een nieuwe website te ontwikkelen. Mocht u dit 

wel willen, dan kan Picturae ook een compleet nieuwe 

website laten ontwikkelen, geheel met de functionali-

teiten die nuttig zijn voor uw collectie. 

Geschikt voor alle mobiele 
apparaten

Het mogelijk de periodieken overal te raadplegen. 

De periodiekenviewer is geschikt voor alle mobiele 

apparaten. Dit maakt het mogelijk om ook in de trein, 

thuis op de bank of tussen een vergadering door op 

een Tablet, smartphone of laptop de periodiekenviewer 

te raadplegen. 

Koppeling aan een webwinkel

De gedigitaliseerde bestanden kunnen per pagina, 

artikel of krant als download worden besteld. U kunt er 

zelf voor kiezen of u deze dienst betaald of niet betaald 

wilt aanbieden in een webwinkel. Ook kunt u kiezen 

voor printing on demand faciliteiten waarmee belang-

stellenden een hard copy exemplaar van een bepaalde 

krant kunnen bestellen. Wij kunnen de webwinkel 

inrichten en u kunt zelf de prijzen en voorwaarden 

bepalen.
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Wilt u meer weten of heeft u vragen?

Neem dan contact op met Wouter Dasselaar  
+31(0)72-5355753 of w.dasselaar@picturae.com.

Kortom, wat kan Picturae 
u bieden?

1.  Topkwaliteit in digitaliseren

2.  Snelle, veilige en duurzame hosting

3.  Gedigitaliseerde bestanden beheren 

	 •	Mogelijkheid	meta	data	toevoegen

4.  Doorzoekbare publiekswebsite 

	 •	Filtersuggestie	op	inhoud/periode 

	 •	Doorzoekbaar	tot	op	het	woord	 

	 •	Optimalisering	relevante	zoek- 

    resultaten

5.  Visueel aantrekkelijk 

	 •	Gemarkeerde	zoekresultaten	in		

  voorbeeldweergave 

	 •	Overzicht	covers	op	periode

6.  Optimale vindbaarheid periodieken 

	 •	Beter	vindbaar	door	 

  zoekmachines = meer bezoekers

7.  Website op maat 

	 •	Periodiekenviewer	integreren	in 

  bestaande website 

	 •	Periodiekenviewer	inclusief	nieuwe		

  website 

	 •	Overal	raadpleegbaar	

8.  Geschikt voor alle mobiele apparaten

9.  Mogelijkheid tot webwinkel 

10. Altijd de nieuwste functionaliteiten, 

 door continue doorontwikkeling



‘Sharing ideas, enriching your cultural heritage’

advertentie


