HELPTEKST
“RECORDS EN BESTANDEN VERWIJDEREN OF TERUGZETTEN”
Deze helptekst is bedoeld voor deelnemers van Brabant Cloud die gebruik maken van het
collectiebeheersysteem Memorix Maior. Het kan voorkomen dat er per ongeluk records of
bestanden verwijderd worden. Deze helptekst zet uiteen hoe je records definitief uit Memorix Maior
kunt verwijderen en hoe je ze weer terug kunt zetten?

Bestanden verwijderd uit het DAM
Het is in DAM mogelijk om één of meerdere bestanden te verwijderen. Dit doe je met de prullenbak
(

).

Wanneer je een of meerdere bestanden verwijdert uit het DAM komen deze terecht in de prullenbak
van het DAM. Deze is te bereiken via het tabblad “Prullenbak” bovenin het scherm.
De prullenbak van het DAM is op dezelfde manier opgebouwd als de verkenner van het DAM.

Verwijderde mapjes komen, inclusief inhoud, in de boomstructuur aan de linkerkant terecht. Losse
records komen terecht in de map DAM.
Mappen verwijderen of terugzetten
Wil je een verwijderde map terugzetten? Selecteer de map die je terug wil zetten door erop ter
klikken. Klik dan op de knop “herstel folder” (
). De geselecteerde map wordt dan, inclusief
inhoud, teruggezet op de plek waarvandaan hij ook verwijderd is.
Wil je een map, inclusief inhoud, definitief verwijderen? Selecteer de map die je wil verwijderen door
erop te klikken. Klik dan op de knop “verwijder map” (

).

Let op! Wanneer je bestanden verwijdert uit de prullenbak van het DAM is het niet meer
mogelijk deze terug te halen. Ook niet met een back-up.
Kijk voor meer informatie op: https://www.brabantcloud.nl/help
Of mail naar: Helpdesk@brabantcloud.nl
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HELPTEKST
“RECORDS EN BESTANDEN VERWIJDEREN OF TERUGZETTEN”
Losse bestanden verwijderen of terugzetten
Wil je een verwijderd record terugzetten? Selecteer de bestanden die je terug wil zetten door de
hokjes voor de betreffende bestanden aan te vinken. Klik dan op de knop “herstel bestand(en)” ( ).
De geselecteerde bestanden worden dan teruggezet in de map van waaruit ze ook verwijderd zijn.
Wil je een bestand definitief verwijderen? Selecteer de bestanden die je wil verwijderen door de
hokjes voor de betreffende bestanden aan te vinken. Klik dan op de knop “verwijder bestand(en)”
(

).

Let op! Wanneer je bestanden verwijdert uit de prullenbak van het DAM is het niet meer
mogelijk deze terug te halen. Ook niet met een back-up.

Records verwijderd in Collectiebeheer
Het is in collectiebeheer mogelijk om één of meerdere records te verwijderen. Dit doe je met het
prullenbakje (

).

Wanneer je een of meerdere records verwijderd uit collectiebeheer is het niet mogelijk om dit zelf
ongedaan te maken.
Heb je per ongeluk een groot aantal records verwijderd? Neem dan zo snel mogelijk contact op met
de helpdesk. Team Brabant Cloud zorgt er dan voor dat Picturae een back-up terugzet. Dit betekent
wel dat de wijzigingen die na het verwijderen gedaan zijn ook verdwijnen.
Heb je slechts één of enkele records verwijderd? Dan zetje deze het beste zelf terug door ze
opnieuw in te voeren.

Kijk voor meer informatie op: https://www.brabantcloud.nl/help
Of mail naar: Helpdesk@brabantcloud.nl
Versie: 1 | september 2019

