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Startpagina
Aanmelden hoeft niet. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn bedoeld voor de beheerder van de
site om gegevens toe te voegen of te wijzigen.
Er is geen taalkeuze. De site is enkel beschikbaar in het Nederlands.
Er zijn 3 mogelijkheden om uw zoekopdracht in de beeldbank te starten:
 via collecties
 via zoeken
 via zoeken (in wit tekstvlak)

Opzoeken in de databank


via collecties
Nadat u geklikt hebt op “collecties”, komt u op een pagina terecht die een overzicht geeft
van alle thema’s waarover materiaal terug te vinden is op de erfgoedbank.
Als u op de collectie klikt die u wil bekijken, komt u terecht in een scherm met beelden uit
die collectie. Dit overzicht van beelden is niet de hele collectie, maar een impressie van wat
op de beeldbank te vinden is. Wilt u alle beelden bekijken, dan kunt u beter een
zoekopdracht starten via “zoeken” (zie verder).
Zodra u op één specifiek beeld klikt, wordt het beeld vergroot en krijgt u alle informatie die
over dat beeld beschikbaar is:
- benaming van het beeld (onder het beeld, combinatie van cijfers en letters, unieke code
voor intern gebruik en communicatie)
- beschrijving van het beeld (onder de benaming van het beeld)
- datum inhoud: tijdstip waarop het beeld gemaakt werd
- auteur
- rechtenhouder: eigenaar van het beeld, copyright
- bestandsnaam: oorspronkelijke code van het beeld (nummer foto, scan,…)
- toegevoegd op: datum waarop het beeld in de beeldbank werd opgeladen

-

-

-

adres: als hier een adres werd toegevoegd, verschijnt het beeld op de kaart (die kan u
vinden bovenaan in de blauwe balk)
categorieën: tags, zoektermen. Hierop kunt u doorklikken voor een overzicht van alle
beelden die deze zoekterm hebben meegekregen.
trefwoorden
beeldformaat
meer informatie opvragen: geautomatiseerde aanvragen via formulier
o meer informatie vragen
o meer informatie geven
o beeld aanvragen in hoge resolutie
 alle beelden op de erfgoedbank zijn zonder beperking downloadbaar in
lage resolutie. Voor een download in hoge resolutie heeft u de toelating
van de rechtenhouder/eigenaar nodig. De erfgoedcel neemt hiervoor
contact op met de rechtenhouder en stuurt u het beeld in hoge resolutie
na akkoord van de rechtenhouder
 downloads in lage resolutie via de downloadpijl (zie verder)
icoontjes
o rij 1
 beelden delen via de sociale media
o rij 2
 winkelkarretje: wordt niet gebruikt aangezien de erfgoedcel geen beelden
verkoopt
 pijl: om beelden te downloaden in lage resolutie
onder het aangeklikte beeld verschijnt nog een reeks beelden met vergelijkbare
metadata (informatie)

Door nogmaals te klikken op het beeld kunt u het beeld bekijken op reële schermgrootte


via zoeken (met vooraf gedefinieerde zoektermen)
Dit is de methode om op zoek te gaan naar de juiste beelden/documenten door het
aanklikken van zoektermen. Telkens u een zoekterm heeft aangeklikt wordt de selectie
kleiner en krijgt u bijkomende zoektermen om binnen de eerste selectie van beelden nog
verder te verfijnen.
U kunt zoeken via:
- Groep
o Niet relevant voor deze beeldbank aangezien egclandvandendermonde
(erfgoedcel Land van Dendermonde) de enige content provider op de website is
- Categorie
o Meer dan 400 vooraf gedefinieerde zoektermen die u kunnen helpen bij het
verfijnen van uw zoekopdracht
o Niet alle zoektermen worden onmiddellijk getoond. Via de knop “meer” kunt u
meer zoektermen bekijken
o De categorieën staan niet alfabetisch gerangschikt, maar volgens het aantal
beelden dat onder die categorie valt. Categorieën met veel beelden staan
bovenaan, categorieën met weinig beelden onderaan.
- Trefwoord
o Enkel gebruikt voor titels van kranten en de jaargangen
- Datum
- Auteur
- Beeldkwaliteit

-

-

-

Mediatype
o Newspaperpage: krantenpagina
o Newspaper: krant (combinatie van een aantal krantenpagina’s)
o Image: foto
o Set: combinatie van 1 of meer beelden of documenten die niet los van elkaar
kunnen gezien worden (zoals bijvoorbeeld een artikel dat uit verschillende
pagina’s bestaat)
o Document: document (tekstdocument met pdf extensie)
o Video: film
o Collection: collectie van beelden (zie hoger)
GPS coördinaten
o Beelden met GPS coördinaten
o Beelden zonder GPS coördinaten
Opgeladen door
o Overzicht van medewerkers die voor de erfgoedcel beelden hebben opgeladen

Insluiten en uitsluiten
+ voor zoekterm: zoekterm die u wil opnemen in de selectie
- voor zoekterm: zoekterm die u wil uitsluiten uit de selectie
Tonen van de selectie
In de menubalk boven de geselecteerde beelden staan de mogelijkheden om de
geselecteerde beelden te rangschikken.
- 6 vierkantjes: alle beelden naast en onder elkaar in een grid of rooster
- 2 vierkantjes: alle beelden onder elkaar met rechts van de beelden de metadata
- Stip: locatie van het beeld op de kaart
- Toon: mogelijkheid om van 50 tot 250 beelden onder elkaar te tonen
- Sorteer: mogelijkheid om de beelden te sorteren op relevantie, datum, titel,… oplopend
of aflopend
- Schuifbalk: om een tijdsperiode te verfijnen


via zoeken (zelf gekozen zoekterm in wit tekstvlak)
Indien u de code van een beeld kent (benaming van het beeld, zie hoger), kunt u de code hier
ingeven.
In het witte tekstvalk kunt u ook een eigen zoekterm (los van de vooraf gedefinieerde
categorieën) ingeven.
Voor zoektermen bestaande uit verschillende woorden, bestaan volgende hulpmiddelen om tot
het gewenste zoekresultaat te komen:
- indien u een zoekterm (bestaande uit verschillende woorden) ingeeft zonder
aanhalingstekens (“…”), zoekt het systeem op elk woord afzonderlijk en het geheel
- indien u een zoekterm (bestaande uit verschillende woorden) ingeeft met
aanhalingstekens (“…”), zoekt het systeem enkel op het geheel
- indien u een zoekterm ingeeft tussen sterretjes (*…*), zoekt het systeem alle woorden
waarin het woord tussen sterretjes voorkomt
- voorbeeld:
 Jan Pieters: alle resultaten voor Jan Pieters, maar ook voor Jan en voor
Pieters apart

 “Jan Pieters”: enkel de combinatie van Jan en Pieters, nl. Jan Pieters wordt
getoond
 *markt*: alles waar markt in voorkomt: Grote Markt, marktplein,
marktprijs, marktwaarde,…
o Combinatie van vrije tekst + categorie: het is mogelijk om een vast gedefinieerde
zoekterm te combineren en een vrije zoekterm
o Verfijning volgens periode via balk bovenaan


via kaart
o Kwaliteit is afhankelijk van de input. Bij veel beelden is enkel de naam van de gemeente
ingegeven, zodat het systeem het beeld localiseert op één centrale plaats in die
gemeente.

