En kort orientering til arkiverne i Arkivsamvirket i Varde kommune.
Vedr. Arkibas.
I dag er der blevet lagt sidste hånd på kravspecifikationen til Arkibas5 og arkibas.dk.
I uge 39 vil der blive valgt firma, hvem der skal udarbejde den nye Arkibas5 og arkibas.dk.
Der er i alt fire firmaer der byder ind på arbejdet, så det bliver spændende, hvem det bliver.
Vedr. miniarkibas.dk
Tistrup-Hodde Lokalhistoriske Arkiv er det første arkiv, i Varde kommune, der er klar til at vise deres
registreringer ved hjælp af miniarkibas.dk, gør følgende, gå til:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

www.arkivsamvirket-varde.dk
Tryk med musen på ”Arkiverne”, på menulinjen
Tryk på ”Tistrup-Hodde Lokalhistoriske Arkiv”
Subdomæne for Tistrup-Hodde Lokalhistoriske Arkiv, åbner
Tryk på ”Søg i arkivet”, på menulinjen
Fritekstsøgning ”miniarkibas.dk” er nu klar til brug
Prøv med forskellige søgeord, f.eks. forening
Vejledning under spørgsmålstegn th.
Der kommer senere en tekst under søgefelterne

Under menupunktet ”Info”, ”Arkivsamvirket” er nu lagt referat fra sidste bestyrelsesmøde, så alle
kan se hvad bestyrelsen arbejder med, det vil blive lagt her fremover, tillige med andet relevant
materiale, i pdf format.
VIGTIGT
Vedr. filnavne i Arkibas4, ALLE arkiverne opfordres til at gå deres filnavne efter, på billeder i
Arkibas, der er rigtig mange der IKKE har overholdt reglerne, de regler i har lært på Arkibas kursus.
Dette er meget vigtigt da alle billeder med ugyldige filnavne, IKKE vil blive vist i miniarkibas.dk, ej
heller i kommende arkibas.dk og Arkibas5.
Reglen er:
Billedregistrering nr.:
 B3 giver filnavn B3.jpg eller B3.tif
 B67 giver filnavn B67.jpg eller B67.tif
 B189 giver filnavn B189.jpg eller B189.tif
 B12366 giver filnavn B12366.jpg B12366.tif
Ingen tekst i filnavne og ingen æ ø og å, regelen ovenover gæller også ved billedserier, hvor det
form. er bogstavet F der bruges.

Det bliver senere muligt at få foretaget en kørsel/kontrol af sine data, så man kan se hvor det galt
med filnavnene, det vil blive meddelt på Arkibas forside når tilbuddet er klart.
Vedr. websiden: www.arkivsamvirket-varde.dk
Der bliver arbejdet med siden løbende, når der er tid til det, da vi stadig er ret meget arbejdsramte
er det et projekt der vil tage lidt tid, men vi har mange gode tanker om hvad der hen af vejen vil
blive tilført siden.
f.eks. har vi en ide om et menupunkt på det enkelte arkivs subdomæne ”SALG”, hvor det enkelte
arkiv kan præsentere deres publikationer, med en indscannet forside, info og pris.
”Liste over alle arkiverne” er nu blevet tilføjet som det første punkt når der trykkes på menulinjen
”Arkiverne”.
Med venlig hilsen
Niels Winther Christensen
Arkivsamvirket i Varde Kommune

