
Helemaal Digitaal

Tips voor een beter beheer

van je digitaal archief



Digitaal archief?

- “digital born” archief:

- alle documenten/stukken die digitaal werden aangemaakt…

- bv. verslagen van bestuursvergaderingen (tekstdocument),
boekhouding van afgelopen jaar (spreadsheet), foto’s van

sportwedstrijd, nieuwsbrieven via e-mail, de clubwebsite enz.

- … worden bij voorkeur ook digitaal bewaard.



Digitaal archief?

- gedigitaliseerd archief:

- alle documenten/stukken die analoog (= niet digitaal) werden
aangemaakt, maar later gescand, gefotografeerd of
geconverteerd

- niet blindelings digitaliseren (bv. om ruimte vrij te maken)

- goede redenen: kwestbaar, regelmatige raadpleging, hergebruik

- bewaar originelen



Digitaliseren

- scannen/fotograferen kost tijd:

- maak beredeneerde selectie en vergeet context/metadata niet

- hanteer SOAP (Scan Once for All Purposes)

- moederkopie (onbewerkt + hoge kwaliteit)

- resolutie: 300 dpi (standaard) of hoger (tot 1200 dpi voor bv.
zeer kleine foto’s)

- formaat: tiff of jpeg2000 (afbeeldingen),
pdf/a (tekst), wav (audio), mxf (video)



Digitaliseren

- raadpleegkopie (bewerkt + hanteerbaar):

- formaat: jpeg of png (afbeeldingen), pdf (tekst), mp3 (audio),
mpeg (video)

- uitbesteden?

- complexe dragers (8mm film, Betamax tape, audiocassette enz.)

- talrijke bedrijven: vergelijk prijs/kwaliteit, vraag
extern advies, maak heldere afspraken

- informeer naar lokale of boven-lokale initiatieven



Bestandsformaten

- bewaartermijn is langer dan de levensduur van een
bestandsformaat (bv. leesbaarheid oudere versies Word)

- ideaal: sla op naar OpenDocument-formaat of pdf/a

- zoniet: gebruik courante formaten en sla ze om de 4 à 5
jaar op in het recentste versie (bv. doc > docx)

- vermijd compressie en paswoorden

- bij conversie kunnen functionaliteiten verdwijnen



Bestandsformaten

- tekstbestanden: pdf/a, odt, txt, xml

- e-mail: eml, msg, txt, xml

- afbeeldingen: tiff, jpeg2000

- geluid: wav, flac | video: mxf, mjpeg2000

- rekenbladen: pdf/a, ods, xml
- presentaties: pdf/a, odp, tiff

- websites: html, xml | databanken: xml



Dragers

- vermijd:

- softwaregebonden of geëncrypteerde dragers

- verouderde of gesloten dragers: zip/jaz-drive, diskettes

- optische dragers: cd-r(w), dvd-r(w) [eventueel aanvullend]

- cloud-oplossingen: Dropbox, Google Drive

- minst slecht: externe harde schijven of usb-schijven



Dragers

- controleer:

- kwaliteitscontrole, foutopsporing en test bitintegriteit

- beveilig tegen dataverlies, gebruik RAID-volume

- geen eeuwig (foutloos) leven, vervang 2 à 3 jaarlijks

- backup en spreid risico:

- meerdere (types) dragers op verschillende bewaarlocaties

- vaste tijdstippen, automatiseer en synchroniseer



Digitaal klassement

- vindbaarheid van documenten

- doordacht en logisch klassement, gebaseerd op taken en
activiteiten van de vereniging (= papieren ordening)

- identiek op lokale/persoonlijke en centrale (server)schijf

- heldere afspraken

- gebruik standaard software bestandsbeheer
(Verkenner of Finder)



Mappenstructuur

- orden mappen door nummering

- unieke en betekenisvolle benaming
- maximaal 5 niveau’s diep

- geen lege mappen of varia map

- gebruik enkel 0-9, a-z en _ (ipv spaties) in de mapnaam

- maximaal 31 tekens

- geen losse bestanden in de hoofdmap



Bestandsnamen

- gebruik enkel 0-9, a-z en _ (ipv spaties) in de mapnaam

- maximaal 31 tekens

- vergeet de bestandsextensie (bv. *.docx) niet

- herhaal mapnaam niet in bestandsnaam

- geef unieke naam met duidelijke betekenis en voldoende
informatie



Bestandsnamen

- vast stramien:

- type document: brief, verslag, uitnodiging, lijst

- onderwerp: zeer summier, naam activiteit

- auteur (eventueel): initialen

- datum: gebruik YYYYMMDD-notatie (sorteren)

- versie: ontwerp, definitief, aangepast



E-mail

- komen eveneens in het digitaal klassement terecht

- gebruik een mailclient (Outlook, Thunderbird of Mail) om
mails uit webclients (Gmail, Live Mail) offline te halen

- bouw mappenstructuur van het klassement op in
mailclient

- exporteer berichten als msg of eml naar de digitale
mappenstructuur (<-> “archiveren” in mailclients)



Websites

- maak minimaal snapshot van homepage (dmv
printscreen of webpage screenshot plugin)

- controleer of je website reeds deel uitmaakt van de
archieven van het Internet Archive (www.archive.org)
of FelixArchief (www.felixarchief.be)

- maak, indien de website relevant is voor bewaring, een
kopie met HTTrack (www.httrack.com)



Selectie

- gebruik dezelfde selectiecriteria als analoge stukken

- bepaal onverwijld bewaarstatus en plaats in klassement

- verwijder dubbels (bv. met tool Duplicate Files Finder)

- ruim op regelmatige basis afgesloten dossiers op

- e-mail: verwijder spam, dubbels, out-of-office-berichten,
leesbevestigingen, algemene verzendlijsten,
mails met uitnodigingen, agenda’s enz.



Meer informatie?

- cfr. bibliografie in map


