HELPTEKST BESTANDEN UIT HET
DAM VERVANGEN MET NIEUWE VERSIES
Deze helptekst is bedoeld voor deelnemers van de Brabant Cloud die gebruik maken van het
collectiebeheersysteem Memorix Maior. In deze helptekst wordt uitgelegd hoe je bestanden in Memorix
Maior kunt vervangen met een nieuwe versie.

Wanneer een bestand verkeerd in Memorix Maior staat, bijvoorbeeld bij gedraaide foto’s, is dit niet
binnen Memorix Maior op te lossen. Wanneer je dit bestand in detail bekijkt in Collectiebeheer of DAM
kun je het bestand wel draaien, maar worden deze wijzingen vervolgens niet doorgevoerd in de
presentatie.
Om het bestand te wijzingen moet je het dus downloaden, aanpassen en opnieuw uploaden. Volg
hiervoor de volgende stappen.
1. Zoek het betreffende bestand in het DAM en klik op het bestand zodat deze in het tabblad
“Voorbeeld” te zien is.
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2. Klik op “Versies”.

3. Hier kun je een bestand vervangen zonder de al bestaande koppelingen met records te
verliezen. Dit kan bijvoorbeeld als je een betere scan van een foto hebt kunnen maken, een
betere foto hebt kunnen scannen of het bestand bewerkt hebt door het te draaien.
Waarschijnlijk heeft de betreffende afbeelding nog maar een versie, dat is de versie die op dit
moment gebruikt wordt.

4. Wanneer je de afbeelding, die al in Memorix Maior staat wil blijven gebruiken, moet je deze
eerst downloaden. Ga in dat geval verder met stap 5.
Heb je ondertussen een betere afbeelding, of heb je exact hetzelfde bestand nog op je
computer staan? Ga dan verder met stap 6.
Laat in beide gevallen het tabblad “Versies” open staan.
5. Download de afbeelding van Memorix Maior naar je computer. Dit doe je door op het
downloadknopje (

) te klikken. De afbeelding verschijnt nu op je computer in de map

“downloads”.
6. Zoek het bestand op je computer en open het met een fotobewerkingsprogramma.
Voorbeelden hiervan zijn Photoshop of Paint. Let op: Windows Photo Viewer is geen
bewerkingsprogramma. Je kunt hierin alleen afbeeldingen bekijken.
7. Zorg dat de afbeelding in het bewerkingsprogramma er zo uit komt te zien als de bedoeling is en
sla hem opnieuw op.
8. Ga terug naar het overzicht van de versies van het betreffende bestand.
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9. Upload nu de nieuwe versie van het bestand naar Memorix Maior. Klik hiervoor op het uploadknopje (

). Je komt nu in een nieuw venster.

10. Klik op “Bestand kiezen” en zoek het aangepaste bestand in je verkenner. Klik dan op “verstuur”.
11. Nu zijn er twee versies van hetzelfde bestand. De koppeling blijft behouden en wordt nu
opgevuld door het nieuwe bestand. De versie met het vinkje, is de versie die gebruikt wordt. De
oude versie wordt niet meer getoond, maar blijft wel bewaard.

12. Wil je een van de versies verwijderen? Selecteer deze door het hokje vooraan aan te vinken en
klik op verwijderen (

). De oude versie wordt nu naar de prullenbak verplaatst.
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