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Het begon in… 

 Ranst: 

– gemeente in de Voorkempen, 17 000 inwoners 

– actief documentatiecentrum: 

 10 vrijwilligers 

 middelen van de gemeente 

 enkel privéarchieven en documentatie 

 

 



Het documentatiecentrum 

 30 000 beschrijvingen 

 4000 foto’s digitaal 

 Access 2000, verouderd 

 15 tabellen, 15 verschillende datamodellen 

 geen uniforme zoekfunctie, geen website 

 vrijwilligers willen thuis werken 

=> zoektocht nieuw programma (2012) 



Keuze voor ICA-AtoM 

 open source toepassing voor het beschrijven 
van archieven: 

– alle standaarden: ISAD(G), ISAAR (cpf), ISDF, 
ISDIAH 

– website met online invoer 

– EAD-import en export (ook csv) 

– geen licentiekosten 

– beeldbankfunctionaliteit 

– … 

 



Keuze voor ICA-AtoM 

 open, open en nog eens open: 

– Atomis voor invoer en beheer 

– module: Nadere toegangen 

– module: Archievenoverzicht 

– exit-strategie: standaard aanwezig 



Ondernomen stappen 

1. AtoM geïnstalleerd 

2. Conversiemodule ontwikkeld: Excel => EAD 

3. Omzetting tabellen met archiefbeschrijvingen 
naar sjabloon in ISAD(G) 

4. Invoer tabel per tabel in AtoM 

5. Invoer digitale foto’s 

6. Herstructurering hiërarchische structuur 
ISAD-fiches 

 



30 000 beschrijvingen invoeren? 
werkwijze 



3 “programma’s” 

ICA-AtoM: databank met tabellen, website => 
online invoer, 1 per 1 

Atomis: programma voor rechtstreeks beheer 
van de gegevens in de AtoM-tabellen 

Sjablonen: Excels op basis van ISAD(G) en 
ISAAR(CPF). Gegevens worden met Atomis 
omgezet naar EAD en EAC en ingevoerd in 
AtoM, waar ze online getoond worden 



1 Sjabloon ISAD(G) in Excel 

 



2 controles en correcties 

Optioneel (1): ISAD(G) 

Taal 

Schrift 

Voorwaarden 
raadpleging 

 

 

 

Optioneel (2): 

• Archiefvormers 

• Onderwerp 

• Locaties 

• Persoonsnamen 
 

 
Zelf lijsten vast te leggen van de gewenste schrijfwijzen 

Vrij toe te voegen 

Op te halen vanuit de databank 
 



3. Omzetten 
Excel naar 
EAD (xml) 
 

 

 



4. Importeren van de xml 

 



5. Klaar 
in ICA-
AtoM 



Het leuke? 

 ISAD(G) en EAD zijn standaarden 

we kunnen in en uit elk systeem dat ze 
ondersteunt 



ISAD(G)? 

 Standaard voor het beschrijven van archieven 

 Meer niveau-beschrijving => mogelijkheid om 
hele collectie in een logisch doorzoekbaar 
geheel op te nemen (veel minder tagging en 
trefwoorden nodig) 

 24 beschrijvingsvelden 

 Zie sjabloon 

http://www.inzake.be/Atomis/downloads/Atomis_ISADG_Sjabloon.xls


EEN datamodel voor alles? 



Probleemstelling 

• Hoe minder datamodellen hoe beter 

• Is er één dat kan primeren voor het 
beschrijven? 

 

 

 

 



GDC gebruikt ISAD(G) 

• Boeken en Tijdschriften: nee 
• Onderwerpsmappen: ja 
• Personalia (doodsbrieven etc): ja, door koppeling met 

ISAAR(CPF) 
• Krantenknipsels: nee 
• Affiches: ja 
• Microfilms: ja 
• Kaarten en plans: ja 
• Archieven: ja 
• Foto’s: ja 
• Voorwerpen: ja 
 

 
 
 



Voorwerpen 

 



Conclusie 

70%: ISAD(G) (zeer) geschikt 

Niet voor zeer specifieke beschrijvingen: 

- Adressen 

- Publicaties 

- Gegevens uit een informatiesysteem 

- … 

 

 

 

 



Alles in een structuur 



Structuur van een collectie 

 

http://gdc.atomis.be/index.php/Archievenoverzicht


Aanvulling op ISAD(G) 



Aanvulling op ISAD(G): 
Nadere toegangen 

 toegangen met eigen zoekvelden per reeks 

=> Aanpassen aan eigen noden! 

 koppelen aan ISAD(G)-beschrijving voor de 
reeks 

 apart item in AtoM-menu 

 aanmaak en beheer: in Atomis 

 zoeken: in AtoM 







 



Atomis: Opladen van afbeeldingen 



Opladen 

 bestandsnamen van foto’s = referentiecodes 
beschrijvingen 

 aanmaken van ref’s en thumbnails 

 opladen en automatisch koppelen aan 
beschrijvingen (die al opgeladen zijn) 

=> Honderden tegelijk 



 



 



Conclusies 



Conclusie 

 Bestaand open systeem met standaarden en EAD-
import (ICA-AtoM) 

 Gekozen voor eenvoud, met mogelijkheid tot 
complexe aanpassingen 

 Zelf alle conversies in de hand: geen extra kosten 
voor omzetting 

 Uitstap en overstap naar een ander systeem zonder 
moeite of kosten 

 Beeldbank, archieven, voorwerpen,…: alles in een 
systeem: ISAD(G) + nadere toegangen 

 Goedkoopste oplossing 
 

 



Atom(is) charmeert Vlaanderen (& NL) 

 openbare besturen: Ranst, Mechelen, Willebroek, 
Tongeren, Edegem, Diest, Aarschot, enz. 

 Samenwerkingsverband: Turnhout, Lier, Mol, Geel 

 erfgoedcellen: Noorderkempen, K.Erf, Kempisch 
Karakter 

 privaat: ADVN, AAM 

 musea: Fomu, RMO 

 onderwijs: VSPW, Archiefschool Amsterdam 



www.archiefbankkempen.be 



www.beeldbanktongeren.be 



FoMu 



Dienstverlening & support 

 opleiding ism VSPW 

– voorjaar 2016: derde editie 

 Atomis: 

– doorontwikkeling, support en gebruikersgroep 

 AtoM: 

– installatie & configuratie 



Meer info? 

 www.documentatiecentrumranst.be 

 www.Atomis.be  

 Opleiding ISAD(G)-beschrijving: 
http://www.vspw.be/opleidingen/bibliotheeks
chool/korte_opleidingen/ICA-AtoM  

 info[at]inzake.be 

 roeland.verhaert[at]gmail.com 
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