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Architectuur Dichterbij



• 700 archieven en 
verzamelingen van 
Nederlandse architecten, 
stedenbouwkundigen, 
beroepsverenigingen;

• totaal 4.000.000 objecten.

De Collectie



Programma Architectuur Dichterbij

Zesjarig programma (2019 – 2024) gericht op het restaureren, conserveren en 

digitaliseren van o.a. 900.000 ontwerptekeningen en 300.000 foto’s uit de Rijkscollectie 

Architectuur en Stedenbouw die Het Nieuwe Instituut beheert.

Doelen:

• het verhogen van de fysieke raadpleegbaarheid;

• het verbeteren van de digitale toegankelijkheid.



Axiell Move



• Objecten nauwkeurig en 
efficiënt beheren en 
verplaatsen

• Mobiele Applicatie + 
iPhone/iPad + LineaPro
Scanner

• Premium versie: twee nieuwe 
bestanden in Axiell
Collections

Het product



Hoofdfunctionaliteiten

• registreren van het inpakken van een of meerdere objecten;

• registreren van het verplaatsen van verpakkingen of objecten;

• registreren van het uitpakken van een of meerdere objecten;

• registreren van de vaste standplaats van verpakkingen en objecten;

• toevoegen van aanvullende informatie;

• verwerken van missies: organiseren en verdelen van acties.



Implementatietraject



Conceptualisatie

• ervaring van andere
instellingen;

• formulering doelstelling;

• uitwerking
werkprocessen.

Voorbereiding

• maken van digitale & 
fysieke barcodes;

• stickers aanbrengen op:

• stellingen;

• planken;

• verpakkingen;

• omslagen.

• aanschaffen scan sleeve.

Invoer

• implementatie in 
Acceptatie;

• uitvoeren van pilots;

• configuratie applicatie;

• implementatie in 
productie.

Februari Maart April Mei Juni Juli September Oktober November ...



• het optimaliseren van het proces 
standplaatsregistratie;

• het efficiënter maken van logistiek 
depotbeheer;

• het faciliteren van overige logistieke 
collectieprocessen.

❑ barcodering systeem;
❑ stickerontwerp;
❑ barcodering niveau;
❑ toestel & scanner;
❑ configuratie van de applicatie.

1. Doelstelling is leidend voor keuzes



2. Voorbereiding is het hele werk

Februari Maart April Mei Juni Juli September Oktober November ...



3. Visualisatie van werkprocessen helpt bij het 

opzetten van pilots



Wordt Adlib/Axiell 
Collections als centraal
werkpunt gebruikt
en hoe?
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Barcodes kunnen vanuit Axiell Collections worden gegenereerd en uitgeprint. Er is gekozen om de barcodes in code 128 uit te

printen, omdat hiermee alle 128 ASCII karakters (letters, cijfers en symbolen) kunnen worden geconverteerd.

Stickers op planken krijgen een:

- streepjescode (vertaling van de barcode: HNI.s+volgnummer);

- plank nummer (bv. 012A02).

Stickers op verpakkingen krijgen een:

- streepjescode (vertaling van de barcode: HNI.s+volgnummer);

- archief code (bv. NNAO) + doosnummer (bv. 0023), oftewel het verpakkingsnummer;

- naam van het archief (bv. Nederland Nu als Ontwerp).

Stickers op omslagen krijgen een:

- streepjescode (vertaling van de barcode: HNI+volgnummer). N.B.: geen “s” in de prefix;

- inventarisnummer (archief code + toegangsnummer, bv. RIET12) N.B. : dit kan er maar één zijn, aangezien er een één-op-

één relatie is met omslagen.

Stickers



Stickers

Avery 3666 (65 per vel)

Avery 3425 (10 per vel)



Stickers



Scan sleeve

https://lineapro.store/products/linea-pro-scanners/linea-pro-7-i/

