
Migreren

antwoorden op enkele brandende vragen

overwegingen

en voortgeschreden inzicht (sinds de vorige aflevering)

https://www.adlibug.nl/2021/06/10/verslag_25_maart_2021/


Paneldiscussie Migreren

Helaas afgelast wegens corona
Veelgestelde vraag: Waarom niet online?

1. Iedereen is welkom

2. Linkje geeft toegang 

3. “Wat kost dat dan?” 

👉Maak het de Concurrent niet te makkelijk

Daarom niet online.





Werkt onze Adlib straks nog? 

• Ja
Per 1 januari 2024 zal de support op Adlib worden beëindigd. Vanaf die datum zal Axiell 
het product Adlib niet langer ondersteunen en/of onderhouden.

- Axiell nieuwsbrief 28 juni 2021

• Dit betekent
a) geen software updates
b) geen antwoord van de helpdesk op vragen

• Adlib blijft ‘gewoon’ werken



Migreren?

•Bijvoorbeeld deze situatie:
• stand-alone pc met Adlib
• één vrijwilliger één dag in de week
• opvolging onduidelijk

• eerst dit oplossen

• dan verder kijken naar mogelijkheden
• budget

• gewenste functionaliteit



Migreren  - eerst huiswerk doen

• Maak of markeer testrecords

• Welk maatwerk heb ik?

• Axiell kan inventariseren

• Welk maatwerk heb ik nodig?

👉 overleg met gebruikers

• Koppelingen naar buiten toe? 

• API’s, OAI-server?

• Website?



Externe koppelingen migreren

…
image.reference_number

creator_role
…

Adlib API

Adlib database

website software & database

website
externe
bouwer

…
reproduction.reference

creator.role
…

Collections database

Collections API

DE 

WEBSITE 

LOOPT 

ACHTER!!1!!

Budget?

Offerte?

Umm, 

2023, OK?

Pro tip: betrek externen en management er zo vroeg mogelijk bij.



Grote databases? Meertaligheid?

Grote databases

Wie heeft er ervaring met het migreren naar Collections van een groot systeem, 

1.2750.000 records?

Meertaligheid

Wie wil ervaringen delen van het omzetten van een dubbeltalig (NL en FR) systeem 

naar een meertalig systeem?

Erik Buelinckx erik.buelinckx@kikirpa.be

mailto:erik.buelinckx@kikirpa.be


Bibliotheek

• Bestelmodule? 

• Uitleenmodule? 
• DDloan

• Tijdschriftenbeheer?

• Wat is Axiell van plan? 
• Marius vertelt (straks)

• Wat zijn andere bibliotheken van plan? 
• Colinda van der Molen C.vanderMolen@natuurmonumenten.nl

https://www.adlibug.nl/2019/11/18/de-graafgenerator-en-adloan/
mailto:C.vanderMolen@natuurmonumenten.nl


Vragen?
Dank voor uw aandacht


