HELPTEKST

BULK UPLOAD VAN AFBEELDINGEN

Dit stappenplan is bedoeld voor deelnemers van Brabant Cloud die gebruik maken van het
collectiebeheersysteem Memorix Maior. Hier worden alle stappen genoemd die je moet
zetten wanneer je meerdere afbeeldingen tegelijk wil uploaden in Memorix Maior.
1. Zet de foto’s die je wilt uploaden in één map en comprimeer deze.
Om meerdere bestanden ter gelijkertijd te uploaden naar Memorix Maior, moet je ervoor zorgen dat
deze in een gecomprimeerde .zip map klaarstaan.
Ga naar de Windows Verkenner van je computer, kies de map die je wil gaan uploaden, klik met
de rechtermuisknop op de mapnaam en kies voor de optie: Kopiëren naar  gecomprimeerde
(gezipte) map. Op je computer wordt nu een map aangemaakt met dezelfde mapnaam, maar nu
voorzien van een ritssluiting: dit is het gezipte bestand.
NB. Je kunt natuurlijk ook zorgen dat je de gezipte map al heeft klaarstaan voor je Memorix
Maior start.
2. Open Memorix Maior.
3. Ga naar DAM.
Om afbeeldingen te uploaden ga je naar het DAM, dat staat voor Digital Asset
Management; oftewel ‘bestandsbeheersysteem’. Je komt er via dit icoontje:
In het linkervak zie je een boomstructuur (vergelijk Windows Verkenner) met de mappen
Verkenner en Root, en misschien ook nog submappen, als je die zelf al aangemaakt hebt. In het
rechtervak zie je een overzicht van de bestanden die al in het DAM staan (of als je er nog niets
hebt ingezet: dan is dit vak leeg).

Afb. 1: De verkenner van het DAM in Memorix Maior (voorbeeld)
4. In het rechtervak zie je onder de tekst .. totaal ..per pagina zeven icoontjes:
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is de knop voor het Uploaden van 1 bestand.

Met het icoon daarnaast
kun je meerdere mappen en bestanden tegelijk uploaden.
Als je met de muis over de iconen gaat, wordt de functie van het icoon in een tekstje zichtbaar.
Klik met de muis op het icoon om meerdere mappen en bestanden te uploaden.
5. Nu verschijnt een venster met de titel: Upload een nieuw bestand. Je ziet dat je hier alleen
zipfiles kunt uploaden.

Ga terug naar Memorix Maior en druk op Bestand kiezen. Er verschijnt een zoekvenster, waarin
je in eigen computer de gezipte map kunt opzoeken. Klik dit bestand aan en kies voor Openen.
6. Nu verschijnt de mapnaam in Memorix Maior en klik je op Uploaden. Memorix Maior gaat nu
aan de slag om de afbeeldingen in de map te uploaden. Dit kan even tijd in beslag nemen,
afhankelijk van de hoeveelheid en grootte van de afbeeldingen.
7. Als het uploaden voltooid is, zie je weer het DAM voor je, met in het linkervak de boomstructuur
en in het rechtervak de geüploade afbeeldingen. De afbeeldingen staan nu in het DAM.
Voor het aanmaken van records van de zojuist geüploade bestanden lees je het stappenplan “records
aanmaken in Bulk”.
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