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Deze toelichting is bedoeld voor deelnemers van de Brabant Cloud die gebruik maken van het 
collectiebeheersysteem Memorix Maior. Hierin worden alle iconen toegelicht die voorkomen in Memorix 
Maior. 

 

Iconen in DAM 

1. LINKERZIJDE: VERKENNER 

 

  Met dit icoon kun je een nieuwe map aanmaken.  

  Met dit icoon kun je de naam van een geselecteerde map aanpassen.  

  Met dit icoon kun je een geselecteerde map binnen de Verkenner verplaatsen.  

 Met dit icoon kun je een geselecteerde map (inclusief de bestanden die in de map staan) 
verplaatsen naar de prullenbak.  
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2. RECHTERZIJDE: RESULTATENWEERGAVE 

 

  Met dit icoon kun je bestanden één voor één uploaden.  

  Met dit icoon kun je geselecteerde bestanden downloaden. 

  Met dit icoon kun je bestanden in bulk uploaden.  

  Met dit icoon kun je geselecteerde bestanden binnen DAM verplaatsen.  

  Met dit icoon kun je geselecteerde bestanden naar de prullenbak verplaatsen.  

  Met dit icoon kun je een nieuw record(s) voor een geselecteerd bestand (bestanden) 
aanmaken.  

  Met dit icoon kun je een geselecteerd record koppelen aan een bestand uit DAM.  

  Door op dit icoon te klikken wordt het bestandenoverzicht in een lijst getoond.  

  Door op dit icoon te klikken wordt het bestandenoverzicht in een grid getoond.  

  Door op dit icoon te klikken wordt het bestandenoverzicht als een ‘galerij’ getoond.  

  Met dit icoon kun je kolommen in het bestandenoverzicht toevoegen en verwijderen.  
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Iconen in Collectiebeheer 

3. RECHTERZIJDE: RESULTATENPAGINA  

 

  Met dit icoon kun je een nieuw record aanmaken.  

  Met dit icoon kun je een geselecteerd record (of geselecteerde records) verplaatsen naar 
de prullenbak.  

  Met dit icoon kun je een geselecteerd record (of geselecteerde records) toevoegen aan 
een selectiemap.  

 Met dit icoon kun je een geselecteerd record uit een selectiemap verwijderen.  

 Van deze functie maakt de versie van Memorix Maior die is ontwikkeld door Picturae en 
Erfgoed Brabant geen gebruik.  

  Met dit icoon kun je in één keer wijzigingen doorvoeren op meerdere geselecteerde 
records. 

 Met dit icoon kun je geselecteerde records exporteren naar een CSV- of XML-bestand. 

  Met dit icoon kun je een geselecteerd record koppelen aan een bestand uit DAM.  

  Door op dit icoon te klikken wordt het bestandenoverzicht in een lijst getoond.  

  Door op dit icoon te klikken wordt het bestandenoverzicht in een grid getoond.  

  Door op dit icoon te klikken wordt het bestandenoverzicht als een ‘galerij’ getoond.  

  Met dit icoon kun je kolommen in het bestandenoverzicht toevoegen en verwijderen.  
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4. LINKERZIJDE: RECORDPAGINA 

 

  Met dit icoon kun je wijzigingen in het record opslaan.  

  Met dit icoon kun je een nieuw record aanmaken.  

  Met dit icoon kun je een record dupliceren.  

  Met dit icoon kun je een record aan een selectiemap toevoegen.  

 Met dit icoon kun je een record uit een selectiemap verwijderen.  

  Met dit icoon kun je een record naar de prullenbak verplaatsen.  

  Met dit icoon worden de waarden uit het vorige record gekopieerd naar het 
openstaande record.  

  Met dit icoon kun je een opmerking achterlaten bij het openstaande record.  

  Met dit icoon kunnen de waarden uit het record worden geprint. 

   Van deze functie maakt de versie van Memorix Maior die is ontwikkeld door Picturae en 
Erfgoed Brabant geen gebruik.  
 

 

 
 
 

5. RECHTERZIJDE: RECORDPAGINA 
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  Met dit icoon kun je bestanden koppelen aan het openstaande record. Wanneer je op dit 
icoon klikt, word je automatisch doorverwezen naar DAM waarin je het betreffende bestand (of 
bestanden) kunt selecteren.  

  Hiermee kun je een geselecteerd bestand ontkoppelen van het openstaande record. Na 
de ontkoppeling blijft het bestand in DAM staan.  

  Hiermee kun je snel een bestand koppelen aan het openstaande record. Hiervoor heb je 
wel de naam van het bestand nodig. 

  Hiermee kun je een bestand direct uploaden vanaf je computer en koppelen aan het 
openstaande record. Dit bestand wordt automatisch in DAM opgeslagen in de map ‘Direct 
uploads’.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. ICONEN IN HET RECORD 
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Met de onderstaande iconen kun je de tekst in het beschrijvingsveld bewerken. Dit doe je door de 
betreffende tekst. Dan verschijnen de iconen en kun je de geselecteerde tekst bewerken door een icoon 
aan te klikken.  
 

  Met dit icoon kun je de geselecteerde tekst vet (dikgedrukt) maken.  

  Met dit icoon kun je de geselecteerde tekst cursief (schuingedrukt) maken. 

  Met dit icoon kun je de geselecteerde tekst onderstrepen. 

  Met dit icoon kun je een link naar een externe website aanbrengen in de geselecteerde 
tekst.  

  Met dit icoon maak je van de geselecteerde tekst een kop. 

  Met dit icoon maak je van de geselecteerde tekst een tussenkop. 

  Met dit icoon maak je van de geselecteerde tekst een citaat.  

 

 

  Met dit icoon kun je een extra waarde toevoegen.  

 Met dit icoon kun je een ingevoerde waarde verwijderen.  

  Met dit icoon open je de keuzelijst.  

  Met dit icoon kun je de waarde uit hetzelfde veld uit het vorige record kopiëren.  
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  Met dit icoon kun je een extra veldgroep toevoegen.  

  Met dit icoon kun je  een veldgroep omhoog of omlaag schuiven.  

  Met dit icoon kun je een veldgroep verwijderen.  

 Met dit icoon open je onderstaande lijst met iconen:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Met dit icoon kun je een waarde toevoegen aan de keuzelijst.  

  Met dit icoon open je de keuzelijst.  

  Met dit icoon kun je een gekozen waarde uit de keuzelijst ontkoppelen van de 
veldgroep.  
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