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Taak gebaseerde workflows 

gekoppeld aan Axiell Collections 

Data komt in Axiell Collections

Eenvoudige responsive interface

Ook voor gebruikers die niet met 

Axiell Collections werken

Flexibel en aanpasbaar – cloud 

based







• Focus op afronden van taken

• Er kunnen geen stappen worden
overgeslagen – minder fouten

• Meer zicht op de voortgang van processen

• Verbeter samenwerking tussen afdelingen

Webinar Recording: Axiell Flow Demo en
Open Q&A - Axiell Nederland

Axiell Flow

https://www.axiell.com/nl/blog-post/nieuw-webinar-axiell-flow-demo-en-open-qa/
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Axiell Dams by Piction



1 januari 2024  

2021

0.a.  Drents Museum, Deventer verhaal, Geldersch
Landschap en Kasteelen, Museum Arnhem, 
Stedelijk museum Breda, Anne Frank Stichting, M 
Leuven, Ministerie CJM – Vlaamse collectie, Haags 
gemeente archief, Universiteitsmuseum Groningen, 
Marine museum, De Museumfabriek, etc.

Axiell Collections



• Web interface, Alleen maar toegang tot het internet nodig

• Bij Cloud service geen eigen netwerk, geen backup, geen 
eigen systeembeheer meer nodig. 

• Moderne nieuwe webbased software; vertrouwde 
bestanden, schermen, velden; eenvoudiger in gebruik

• Alle belangrijke Adlib-functies beschikbaar in Axiell 
Collections

• Regelmatig nieuwe versies en nieuwe functionaliteit

• Functionele verschillen tussen Axiell Collections en Adlib 
groeien

Voordelen Axiell Collections



• Bewaren en beheren van favoriete veldwaarden 

• Geavanceerd zoeken direct mogelijk om een bewaarde 
zoekopdracht te maken

• Nu is het eenvoudig mogelijk voor admin om de lijst met bewaarde 
zoekopdrachten te schonen. b,v. op datum 

• Geavanceerd zoeken mogelijk op meerdere occurances van een 
veld. B.v. alle records met > 3 afbeeldingen

• Selectie van media file van voorkeur 

• Uploaden van meerdere multimedia files in 1 keer

• Meer informatie als er processen op de achtergrondbezig zijn

• Performance verbetering voor hiërarchische links 

• In lijn met de internationale WCAG 2.0  AA standaard.

Nieuwe functies 2021 



• Koppeling met NDE Termen netwerk – Anne 
Frank stichting 

• Eenvoudig zoeken (op vele velden tegelijkertijd) is 
nu ook een optie voor een standaard 
zoekopdracht – Sneller zoeken voor gebruikers

• Mergen van records – moet worden geconfigureerd 

• undeleten van verwijderde records

• filter vastpinnen per database/dataset dat op 
elke zoekvraag wordt toegepast. Ideaal wanneer je je 

alleen maar met een deel van de collectie bezig houdt. 

Komt er aan



Axiell Collections private cloud

Axiell Collections Cloud service 

Axiell Collections lokale installatie 



Neem contact op met Axiell 

Alm.sales@axiell.com

Axiell European User Conference  op 15-16 
June 2022, at the University of Manchester. 

Axiell Collections overstap

mailto:Alm.sales@axiell.com

