HELPTEKST AUTOMATISCHE TEKSTEXTRACTIE
VAN PDF IN MEMORIX MAIOR

Deze invulhulp is bedoeld voor deelnemers van de Brabant Cloud die gebruik maken van het
collectiebeheersysteem Memorix Maior. Hierin wordt uitgelegd hoe de tekstextractie-functie van het
DAM werkt.

Algemene informatie
Binnen Memorix Maior worden digitale bestanden geüpload in het DAM. Voor sommige PDF’s is het
mogelijk om de tekst uit de PDF te extraheren en doorzoekbaar te maken bij de presentatie.
Om de tekst te extraheren moet de tekst reeds in de PDF beschikbaar zijn. Dit kan op twee manieren:
-

Het gaat om een tekstgebaseerde PDF. Dit betekent dat een digitaal tekstbestand (bijvoorbeeld
Microsoft Word) is omgezet naar PDF.

-

Het gaat om een eerder ge-ocr’de tekst. Een fysieke tekst is gescand en daarna met een eigen
programma ge-ocr’d. (N.B. Memorix Maior bevat geen ocr-functionaliteit).

Het is dus niet bij alle PDF’s mogelijk de tekst te extraheren. Dit kun je controleren door de originele PDF
te openen en de tekst te selecteren. Selecteer je de regels tekst, dan kan Memorix Maior de tekst
extraheren. Selecteer je de hele pagina, dan is dit niet mogelijk.
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HELPTEKST AUTOMATISCHE TEKSTEXTRACTIE
VAN PDF IN MEMORIX MAIOR
Hoe werkt automatische tekst extractie:
1. Wanneer je een PDF upload naar het DAM wordt de tekst automatisch op de achtergrond
geëxtraheerd.
2. Op de detailpagina van het bestand vindt je
nu ook de geëxtraheerde tekst onder het
tabblad ‘Full Text’.
De tekst in dit veld is aanpasbaar. Als je op
‘Opslaan’ klikt slaat Memorix Maior de
gewijzigde tekst op en wordt deze, indien
gepubliceerd, ook meegegeven in de
presentatie. De geëxtraheerde tekst wordt
daarmee gewijzigd. De tekst in de PDF wordt
niet gewijzigd.
3. Op het moment dat je een PDF koppelt aan een record en publiceert wordt de geëxtraheerde
tekst online doorzoekbaar (via Instant Website, Brabants Erfgoed en eventueel andere portalen
en toepassingen).
4. Wanneer je de PDF loskoppelt van een record blijft de (gewijzigde) tekst beschikbaar in het veld
“Full Text”. Deze tekst is namelijk niet gekoppeld aan het record, maar het bestand in het DAM.
Wanneer je deze PDF aan een ander record koppelt, zal dit nieuwe record dus de betreffende
tekst meekrijgen.
5. De geëxtraheerde tekst, met of zonder aanpassingen, gaat verloren wanneer je de PDF uit het
DAM verwijdert. Wanneer je de PDF opnieuw uploadt vindt er opnieuw tekstextractie plaats en
zal in het veld “Full Text” dus de originele tekst, zonder aanpassingen, te vinden zijn.
6. Op het moment dat je een bestaande PDF in het DAM vervangt door een nieuwere versie van de
PDF treedt de automatische tekst extractie weer in werking. Uit de nieuwe versie wordt de tekst
geëxtraheerd en beschikbaar gesteld in het veld 'Full text'. De geëxtraheerde tekst van de
oorspronkelijke PDF incl. de eventuele handmatig doorgevoerde wijzigingen gaan dus verloren.
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