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Hoofdstuk 1. Website
De website van MediaHaven is het startpunt wanneer u gebruik wenst te maken van het platform. Dit hoofdstuk
geeft een overzicht van de functionaliteiten geboden via de website.

1.1. Aanmelden
Wanneer je een eerste maal naar de MediaHaven website surft, krijg je de volgende landingspagina te zien.

Startpagina van de website

Standaard is de Mediahaven website een afgesloten omgeving waartoe je alleen toegang krijgt tot MediaHaven
via een login en wachtwoord [1]. Deze installatie-optie kan ook publiek gezet worden, zodat de beelden ook
zonder inloggen bekeken kunnen worden. Naast de mogelijkheid om je aan te melden via een MediaHaven
account kan je je - als de installatie het toelaat - ook aanmelden met je lokale Windows account, of met een
open authentication account. Indien er open authentication diensten beschikbaar zijn in je configuratie, zullen
deze zichtbaar zijn naast de knop "Aanmelden". Verder kan je hier ook de taal van de installatie wijzigen indien
meerdere talen beschikbaar zijn.

Na het inloggen, of bij een publieke installatie, kan de zoekfunctionliteit en/of de collecties rechtstreeks vanop
de landingspagina gebruikt worden. [2]

Indien een gebruiker zijn wachtwoord vergeten is, kan hij een nieuw wachtwoord aanvragen. Bij een
succesvolle login zal de gebruiker doorverwezen worden naar de algemene zoekpagina (Overzichtspagina).



Website

2

Afhankelijk van de installatie is er de mogelijkheid voor gebruikers om zich te registreren en toegang aan te
vragen tot de (niet-publieke) website. Na in het invullen van het registratieformulier ontvangt de gebruiker een
bevestigingsmail van zijn registratie, de account dient goedgekeurd te worden door een administrator.
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Na het inloggen is het mogelijk voor een gebruiker mogelijk om zijn gegevens, voorkeuren en wachtwoord aan
te wijzigen via zijn profiel. Deze gebruikersspecifieke instellingen kunnen geactualiseerd worden via het menu
achter de gebruikersnaam, in de rechterboven-hoek van de site.
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1.2. Zoeken

1. De navigatiebalk met algemene zoekfunctie, de nieuwste items in Mediahaven (geüpload in de afgelopen
maand), link naar collecties, de kaart, favorieten en het selectiemandje.

2. Het ‘zoek’ veld met algemene zoekfunctie, bijkomende zoekterm en facets zoekfunctie

3. De link naar de beheersmodule waar beelden kunnen toegevoegd en aangepast worden.

Op deze zoekpagina kunnen we zoeken volgens 3 verschillende werkwijzen

1. Zoeken met zoekterm.

2. Zoeken zonder zoekterm via facets

3. Zoeken op kaart

Opmerking: De website beschikt over een responsive design. Dit betekent dat de layout ervan zich automatisch
aanpast naargelang de resolutie van je scherm. Op die manier is ze gebruiksvriendelijk op allerhande media,
inclusief smartphones en tablets.
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1.2.1. Zoeken met zoekterm

Op de startpagina kan je een term ingeven in het
veld ‘zoeken’. De website zal automatisch je term
aanvullen met enkele suggesties. Indien we willen
zoeken naar ‘bloemen’, dan wordt na intypen van
‘bloe’ al ‘bloemen‘ gesuggereerd.

Na het drukken op enter of het aanklikken van
‘zoeken’, worden de gevonden zoekresultaten
getoond.

Hier kunnen we terug een aantal belangrijke velden onderscheiden.

1. Hier zien we de term waarop we gezocht hebben.

2. Via dit veld is het mogelijk een extra zoekterm toe te voegen, die dan ook verschijnt in de lijst met
gebruikte zoektermen. Onder het zoekveld "bijkomende zoekterm" staan (indien beschikbaar) 2 pijltjes om
te navigeren tussen de bewaarde zoekopdrachten. Zo is het mogelijk om tot 10 oude zoekopdrachten terug
op te vragen.

3. Via de ‘facetted search’ kunnen we onze zoekopdracht verder verfijnen door extra facetten te selecteren
(b.v. trefwoorden, auteurs, ...).

1.2.2. Zoeken zonder zoekterm via facetten
We kunnen ook een zoekopdracht uitvoeren zonder een specifieke zoekterm in te voeren, maar door te werken
met facetten, die zich, per categorie en voorzien van plus en min knopjes, bevinden in een lijst aan de linkerkant.
Dit zijn parameters waarop media object kunnen worden onderverdeeld. Facetten zijn:

• De groep waartoe een media object behoort

• Categorieën en sleutelwoorden

• De creatiedatum van een media object
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• Relevante auteurs

• Kwaliteit van het bestand, hierin heb je low (< 2MP), medium (2-4MP) en high (> 4MP)

• Mediatype

• GPS coördinaten

• Oplader van het object

Door het aanklikken van een facet optie, of het
plus knopje ernaast, kan men de zoekresultaten
verfijnen door enkel nog die media objecten weer te
geven waar deze facet optie in voorkomt. Analoog
kan men door het aanklikken van het min knopje,
enkel nog maar resultaten weergeven waarin deze
facet optie net níet voorkomt. Onder 'Gebruikte
zoektermen' zie je de actieve facets, die nog van aard
(in- of exclusief) kunnen veranderd worden door
op hun plus of min icoontje te klikken. Onderaan
elke facetlijst is er een speciale facetoptie die de
afwezige facet in kwestie vertegenwoordigt, die
zodra actief alle objecten toont die deze facet niet
hebben ingevuld. Op die manier kunnen we heel snel
bestanden vinden zonder 1 zoekterm in te typen.

Dit sluit de mogelijkheid niet uit om nog extra
zoektermen in de zoekopdracht in te sluiten. Dit kan
via het veld 'Bijkomende zoekterm'. Een overzicht
van de huidige zoekopdracht is steeds beschikbaar
in de lijst onder 'Gebruikte zoektermen'. Dit toont de
relevante onderdelen van de huidige zoekopracht, die
men terug uit de zoekopdracht kan verwijderen door
ze aan te klikken.

Het praktijkvoorbeeld hiernaast toont een
zoekopracht naar alle niet-video bestanden van
de dienst 'parlement' uit het jaar 2012, waar de
term 'zitting' in voorkomt. Om dit te bereiken heeft
men de facet opties 'parlement' (facet: Dienst) en
'2012' (facet: Datum) ingesloten, en de facet optie
'video' (facet: Mediatype) uitgesloten. Ten slotte is er
een extra zoekterm 'zitting' ingevoerd.

1.2.3. Zoeken op kaart

Je kan aan elk beeld ook een locatie meegeven in de beheersmodule (of dit gebeurt automatisch als er GPS
coördinaten in de foto zitten). Deze zal dan omgezet worden naar een gps coördinaat en wordt zo automatisch
toegevoegd aan de kaart.
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1. Via ‘Kaart’ op de navigatiebalk van de website kan je beelden zoeken op basis van hun locatie.

2. Dit symbool is een verwijzing dat er een beeld beschikbaar is op die locatie.

3. Dit symbool wijst erop dat er meerdere beelden beschikbaar zijn op die locatie. Je kan hierop klikken om
in te zoomen.

4. Metadata over het beeld en de mogelijkheid om dit toe te voegen aan selectiemandje, een preview
downloaden of als favoriet bewaren.

Via het scroll wieltje van de muis, of via de navigatiesymbolen aan de linkerkant op de kaart, kan je inzoomen
of uitzoomen. Via slepen met de muis kan je de kaart verschuiven.

1.2.4. Zoekresultaten weergeven
Er zijn verschillende manieren om de resultaten van een zoekactie weer te geven, die je kan selecteren via de
icoontjes bovenaan;

1. in een grid (standaardweergave)

2. in een lijst, voorzien van wat meer info

3. op kaart

4. in full screen

Verder kan je afstellen hoeveel resultaten je wil zien op een pagina [5] en hoe die gesorteerd moeten worden
[6]. Je kan ten slotte de zoekresultaten in 1 klik aan het mandje toevoegen via [7] (Let op; dit is met de huidige
limiet van het mandje in rekening genomen, i.e. 999 objecten).
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1.2.5. Filters

Een zoekopracht, bestaande uit de nodige in- of uitgesloten facetopties en zoektermen, wordt beschouwd als
een filter. Als je een bepaalde zoekopdacht herhaaldelijk dient uit te voeren is het interessant om deze filter
te bewaren. Het maken van zo'n filter gebeurt via de beheersmodule en wordt beschreven in "Beheersmodule
- Zoeken - Filters".

Onder het tabblad 'Filters' aan de linkerkant zie je een lijst met alle bewaarde filters, die geactiveerd kunnen
worden door ze aan te klikken. Geladen filters kan men steeds aanpassen door er zoektermen of facetten aan
toe te voegen of van weg te halen.

1.2.6. Zoekgeschiedenis

De uitgevoerde zoekopdrachten worden tijdelijk bewaard, de 10 meest recente zoekopdrachten kunnen door de
gebruiker geconsulteerd worden. Na het uitvoeren van een tweede zoekopdracht zullen er onder het invulveld
"bijkomende zoekopdrachten" twee pijltjes verschijnen, "vorige zoekopdracht" en "volgende zoekopdracht",
die toelaten om door de zoekopdrachten te bladeren. Bij het ingeven van een nieuwe zoekopdrachten worden
de volgende zoekopdrachten, indien aanwezig, vervangen door de huidige. De resultaten van een bewaarde
zoekopdrachten worden steeds geactualiseerd en kunnen dus verschillen indien de inhoud van de beeldbank
ondertussen gewijzigd is.

1.3. Uploaden naar MediaHaven
Het is mogelijk om vanuit de website beelden op te laden naar Mediahaven, via de upload pagina. Dit is enkel
beschikbaar voor ingelogde gebruikers.

1. Om beelden op te laden dien je eerst een beschikbare invoerruimte te selecteren. Afhankelijk van het profiel
zullen er meer of minder invoerruimtes beschikbaar zijn voor de gebruiker.

2. Daarna kan je ofwel de beelden vanop je desktop / uit een folder slepen naar de dropzone ofwel klikken op
de dropzone om een file browser te openen en hierna de gewenste beelden te selecten. Het opladen van de
beelden naar MediaHaven start automatisch na de selectie.
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1. Indien het opladen van een beeld niet gelukt is, dan wordt dit weergegeven door een semi-transparent icoon
met een kruisje. De reden waarom dit niet gelukt is vind u onder punt 4.

2. Indien het opladen succesvol afgerond is dan wordt dit weergegeven door een semi-transparent icoon met
een vinkje.

3. Tijdens het opladen kan u de progressie volgen door middel van een progressie-balk op de afbeelding.

4. Wanneer het opladen van een beeld niet gelukt is, krijgt u onder de dropzone meer uitleg. Indien het beeld
reeds aanwezig is in MediaHaven kan u dit via een link openen in de beheersmodule.

5. Wanneer het opladen van een beeld wel gelukt is, krijgt u hiervan bevestiging en kan u het beeld reeds
aanwezig is in MediaHaven kan u dit via een link openen in de beheersmodule.

1.4. Collecties
Een collectie is een groep van beelden die samengesteld zijn door een gebruiker in de beheersmodule.
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1. De link Collecties in de navigatiebalk brengt je naar een overzichtspagina met alle beschikbare collecties
binnen MediaHaven. Als je op een collectie klikt, kom je op het scherm zoals hieronder getoond.

Aan de linkerzijde heeft de Collectie pagina een zoek- en facettenbalk, vergelijkbaar aan die van de
zoekpagina.

2. Een collectie met een preview van het eerste beeld van de collectie, de bijhorende titel en beschrijving. Er
zijn ook twee links voorzien om de collectie te bekijken of om een zoekopdracht binnen deze collectie op
te starten.

1. Hier staan de eerste vier beelden van de geselecteerde collectie. wanneer men doorklikt op een van de beelden
wordt een nieuwe zoekopdracht opgestart binnen deze collectie. Om alle items van een collectie te bekijken,
dien je een nieuwe zoekopdracht binnen deze collectie te starten.

2. De additionele metadata en beschikbare acties op de collectie.
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1.5. Sets
Een set is ook een verzameling van verschillende beelden aangemaakt door een gebruiker, maar in tegenstelling
tot de collectie zijn deze wel onlosmakelijk aan elkaar verbonden, b.v. de pagina’s van een boek, of
verschillende aanzichten van een fysiek object, zoals b.v. een kunstvoorwerp.

Set worden op dezelfde manier gevisualiseerd zoals collecties, je kan eenvoudig het onderscheid maken met
een collectie door het icoon (paperclip) naast de titel van de set.

1. De eerste vier items van een set worden hier getoond. Bij het doorklikken op een van de items wordt een
nieuwe zoekopdracht binnen deze set opgestart, om alle items binnen te set te bekijken dient u een nieuwe
zoekopdracht op te starten.

2. Indien er een zoekcontext actief is, worden er maximum vijf kleine afbeeldingen van de zoekresultaten
getoond onder de cover-afbeelding van de set. Deze afbeeldingen kunnen worden gebruikt als navigatie
tussen de voor- en achterliggende zoekresultaten.

3. Een veld met metadata over deze set, alsook de beschikbare acties op deze set.

1.6. Kranten
Het object krant is een specifiek ensemble ontworpen om kranten in op te slaan, en bestaan uit krantenpagina's
die op hun beurt bestaan uit krantenartikels. Via de facetten kan men het mediatype "krant" selecteren.
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Op de detail pagina van een krant kan men doorklikken naar een specifieke pagina binnen die krant.
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In de rechterkolom van dit detailbeeld vind je alle artikels op deze pagina, op deze thumbnails kan je opnieuw
doorklikken om het detailbeeld van een artikel te bekijken.
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1.7. Media

1.7.1. Foto

De detailpagina van een foto wordt hieronder getoond en heeft eveneens een aantal mogelijkheden
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1. Indien er een zoekcontext actief is op de detail-pagina van een object dan wordt hier de huidige positie
binnen de zoekresultaten weergegeven. Alsook een link om terug te keren naar de zoekopdrachten en pijltjes
om te navigeren tussen de zoekopdrachten.

2. Hier zie je extra info die werd ingevoerd als metadata, inclusief een kaartje met de locatie van het object,
voor zover die werd voorzien.

3. Mogelijkheid om

a. het media object toe te voegen aan je selectiemandje

b. de voorvertoning van het media object te downloaden

c. het media object toe te voegen aan je favorieten

d. links op vragen om het media object te delen of in te sluiten in een externe website

e. het media object te openen in de beheersmodule om het te kunnen bewerken of de metadata aan te passen

4. Onder het object is een tabblad gelijkaardige objecten te zien.

5. Onder het object is een tabblad met de locatie van het object weergegeven op een kaart (indien de locatie
gekend is).

4, 5, 6 zijn analoog voor alle types objecten en ensembles.

De preview kan ook groter getoond worden door te klikken in het beeld

Als het media object dat je bekijkt tot een of meerdere media ensembles (collecties, sets of kranten) behoort,
worden deze weergegeven in een lijst onderaan, voorzien van een icoon zoals hier geïllustreerd.

Een media object kan meerdere objecten bevatten, fragmenten genoemd, of kan zelf deel uitmaken van een
ander object. In dit geval zal de object structuur getoond worden in de hierarchy tab.



Website

16

Indien een media object gelinkt is aan andere objecten, in een relatie-type dat verschilt van de ouder-kind relatie
zoals beschreven hierboven, dan zal er een relatie-tab beschikbaar zijn die de overige relatie-types beschrijft.

1.7.2. Video

De detailpagina van een video verschilt niet veel van die van een beeld, met een aantal extra mogelijkheden:

• Er is een videospeler beschikbaar waarmee je de video kan afspelen en erin navigeren.

• Er zijn twee extra links in de rechterkolom; 'Toon keyframes', en 'Toon fragmenten'. De eerste toont bij
het klikken erop de beschikbare keyframes van die video in een pop-up. Het aanklikken van een van deze
keyframes zorgt ervoor dat de videospeler naar de corresponderende positie springt in de videospeler. 'Toon
fragmenten' toont ook een popup, met een lijst van fragmenten die aangemaakt zijn van deze video (via de
beheersmodule). Ook hier kan je een fragment aanklikken om er rechtstreeks naartoe te navigeren.

• Je kan ook zelf een fragment aanduiden in functie van het te downloaden, door middel van deze twee
knoppen:

Positioneer de huidige positie aanduider in de tijdsbalk van de video naar het gewenste startpunt en klik op
[1], vervolgens op het gewenste eindpunt en klik op [2]. Hierna klikken op 'Export partial' zal het fragment
klaar zetten in de export rij, die kan gemonitord worden onder 'Export controle' in het menu van het mandje.
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1.7.3. Zoom Functionaliteit
Door een beeld te selecteren zal dit full screen getoond worden en heb je de mogelijkheid om in te zoomen.

1. De functionaliteit om het object toe te voegen aan het selectiemandje, de voorvertoning te downloaden, het
toe te voegen aan de favorieten, de metadata te tonen, en terug te keren naar het overzicht. Als het object
deel uitmaakt van een collectie, set of document, heb je hier ook navigatiepijltjes en een play-knopje om
een diavoorstelling van het object in zijn context af te laten spelen.

2. Navigatieknoppen om in te zoomen op dit object of het te verschuiven

3. Als de collectie geladen is in volledige schermweergave, toont deze kolom de andere objecten in zijn context.
Het openen van een document zoals een pdf of krant, toont dan de overige pagina's.
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1.8. Mandje

Het mandje wordt binnen de website gebruikt als tijdelijke opslagplek voor media objecten in het geval je een
actie wil doen op meerdere objecten tegelijk. Zoals eerder beschreven zijn er verschillende manieren om media
objecten toe te voegen aan het mandje. Om de inhoud van het mandje te bekijken klik je "Mijn mandje" aan,
en dan "Bekijk mandje". Dit toont de objecten die op dat moment in het mandje zitten. Objecten uit het mandje
halen gebeurt door op het mand icoontje te klikken onderaan een voorvertoning. Bovenaan de beelden, alsook
in het menu van het mandje, worden de mogelijke bewerkingen getoond die je kan uitvoeren op het geheel van
de objecten in het mandje. Zo kan je:

• "Bekijk mandje": Alle objecten van het mandje weergeven

• "Mandje legen": Alle objecten uit het mandje halen.

• "Contactvel": Een contactvel opstellen en printen met een overzicht van de media objecten, voorzien van
een titel en beschrijving.

• "Download/deel": De objecten downloaden of delen in een formaat naar keuze.

• "Exporteer naar locatie": De originelen van de objecten exporteren naar een van de vaste exportlocaties die
gelinkt zijn aan je gebruikersaccount.

• "Zend mandje per email": Een e-mail versturen met een overzicht van de objecten. De ontvanger krijgt hierbij
de mogelijkheid om de objecten op de site te bekijken.

• "Export controle": Bekijk de status van de objecten die momenteel worden geëxporteerd of gedownload.
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1.8.1. Contactvel

Op deze pagina kan u de inhoud van het mandje afdrukken in de vorm van een contactvel. Via de invulvelden
aan de linkerkant (1) kan u een titel en beschrijving toevoegen. Aan de rechterkant (2) kan u desgewenst objecten
uitvinken die u toch niet op het contactvel wenst te tonen. Als u vervolgens op de knop "Toon contactvel" drukt,
zal er een nieuwe pagina openen met een voorvertoning. Van hieruit kan u deze pagina rechtstreeks printen
door op "Druk contactvel af" te drukken.
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1.8.2. Download/deel

Op deze pagina kunnen de objecten uit het mandje gedownload worden. U hebt de keuze uit verschillende
formaten, en of u wil vertrekken van de originele bestanden, of van de gegenereerde voorbeeldenbestanden.
Dit laatste kan handig zijn indien de voorbeelden een watermerk bevatten welke u wenst te behouden.

Onderaan zijn de beelden uit het mandje zichtbaar. Via het selectievakje kan u hier desgewenst nog enkele
objecten uitvinken om deze niet op te nemen in de download. Het downloaden van collecties, sets en
metadataonly-objecten is niet mogelijk. Voor collecties en sets dient u de inhoud hiervan apart toe te voegen
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aan het mandje. Ook kan het zijn dat u op bepaalde beelden geen exporteer-rechten hebt, deze zal u ook niet
kunnen downloaden op deze manier.

Als u vervolgens op de "Download/deel"-knop klikt wordt u doorgestuurd naar de "Export Controle"-pagina
(zie verder) waar u de status van de download kan opvolgen, en achteraf de link naar de bestanden delen.

1.8.3. Exporteer naar locatie

Op deze pagina kunnen de objecten uit het mandje geëxporteerd worden naar een vooraf ingestelde Export
locatie. U hebt de keuze of u de originele bestanden, of de gegenereerde voorbeeldenbestanden wil exporteren.
Dit laatste kan handig zijn indien de voorbeelden een watermerk bevatten welke u wenst te behouden. U hebt
de keuze of u de bestanden afzonderlijk wenst te exporteren, of u deze wil samenvoegen in een .zip bestand.
Optioneel kan u hier ook de naam van dit zipbestand invullen.

Onderaan zijn de beelden uit het mandje zichtbaar. Via het selectievakje kan u hier desgewenst nog enkele
objecten uitvinken om deze niet op te nemen in de export. Het exporteren van collecties, sets en metadataonly-
objecten is niet mogelijk. Voor collecties en sets dient u de inhoud hiervan apart toe te voegen aan het mandje.
Ook kan het zijn dat u op bepaalde beelden geen exporteer-rechten hebt, deze zal u ook niet kunnen exporteren
op deze manier.

Als u vervolgens op de "Exporteer"-knop klikt wordt u doorgestuurd naar de "Export Controle"-pagina (zie
verder) waar u de status van de export kan opvolgen.
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1.8.4. Zend mandje per e-mail

Op deze pagina kan u de inhoud van het mandje verzenden via email. Deze functie is vergelijkbaar met het
maken van een contactvel, al worden hier de resultaten doorgestuurd naar een emailadres in plaats van deze te
printen. De mail zal links bevatten die de ontvanger kan gebruiken om naar de correcte pagina op de website
te navigeren.

Aan de linkerkant kan u de verschillende velden invullen die in de uiteindelijke mail zullen terechtkomen.
Indien u dit wenst kan u meerdere ontvangers opgeven, gescheiden door een komma of puntkomma. Onderaan
kan u kiezen om een kopie van de mail naar uzelf te zenden.

Aan de rechterzijde heeft u de mogelijkheid om desgewenst objecten uit te vinken, die dan niet zullen worden
opgenomen in de mail.
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1.8.5. Export controle

Op de "Export controle" pagina kan de status van een download of een export worden bekeken. Deze pagina
zal automatisch vernieuwen tot alle processen voltooid zijn. U hoeft niet op deze pagina te blijven, u kan gerust
verder werken in MediaHaven en op een later moment terugkeren. Een voorbeeld van de status is zichtbaar
in (1) op de figuur.

Eenmaal de export voltooid is, kunnen er verschillende acties uitgevoerd worden. Via de download-knop (2)
kan een zipbestand gedownload worden die de geëxporteerde beelden bevat. Via de mail-knop (3) kan een link
naar dit bestand doorgestuurd worden via email. Dit is bijvoorbeeld handig om specifieke beelden te delen met
een externe partij die geen toegang heeft tot de MediaHaven installatie.

Via de prullenmand-knop (4) kan een bepaalde lijn gewist worden. Zo kan u deze lijst overzichtelijk houden
door exports die niet meer nodig zijn te wissen.
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