SLA: Regionalt møde om Arkibas.
Afholdt onsdag den 31. januar 2018 i Aabenraa.
Kort referat af mødet ved Birgitte Thomsen, Tønder:
Onsdag d. 31. januar 2018 holdt Arkibas et regionalt møde på Rigsarkivet Aabenraa, hvor alle arkiver i
Sønderjylland, der bruger Arkibas, var inviteret til at høre om udviklingen af Arkibas og arkiv.dk.
Arkiverne mødte talstærkt op, og hørte både om de nye tiltag på Arkibas, der allerede er sat i drift i
2017, og om de nye funktioner, der er ved at blive udviklet, og som kommer på Arkibas og på arkiv.dk i
løbet af 2018.
Dorthe Søborg Skriver fra Arkibas-udviklingsgruppen, Karin Conradsen fra Arkibas-bestyrelsen og
Jørgen Thomsen fra SLA’s styrelse stod for aftenens indlæg, og der var sat god tid af til spørgsmål og
diskussion, da det var vigtigt, at arkiverne som brugere af Arkibas og dermed arkiv.dk fik mulighed for
at komme med input.
Udviklingstiltag, der allerede er gennemført, er bl.a. fejlrettelser, google-indeksering på arkiv.dk,
responsivt design (så arkiv.dk kan ses på PC, tablets og smartphones) og læserettigheder. Et modul til
import af data er på vej, så arkiverne selv kan konvertere data fra andre programmer til Arkibas. Og så
vil der blive åbnet for, at man kan oprette fotografer direkte i en registrering.
De udviklinger, der er på vej i foråret 2018 er mulighed for tagging i billedserier, etablering af et bibliotek
til digitale billeder, at brugere kan abonnere på søgeresultater, at man kan printe søgeresultater pænt
ud, at man kan søge på flere arkiver, steder, materialetyper mv. samtidig, at man kan dele på andre
sociale medier end Facebook, at man kan lave en søgning på kort, at der kommer en engelsksproget
version på arkiv.dk, etablering af et modul til digitale arkivallier og et til sagsstyring, samt en kildeviser
på arkiv.dk (hvor brugere kan se digitaliserede arkivalier), visning af vejvisere på arkiv.dk,
brugerinddragelse til berigelse af data på arkiv.dk – og en arkivbutik, hvor brugere kan hente eller købe
materiale fra arkiv.dk.
I efteråret 2018 er planen at udvikle en mulighed for at bestille arkivalier til læsesal, magasinstyring og
så evt. tage forskellige udviklingsønsker fra ønskelisten op.
Pr. 14. januar 2018 er status på arkiv.dk, at der i alt i sidens levetid har været 5,5 mio. besøg, 67 mio.
sidehenvisninger og 12,5 sidehenvisninger pr. besøg. Der findes nu ca. 2 mio. billeder på arkiv.dk.
Vi fik også præsenteret aftalen med Copydan (nu VISDA) om ophavsret, og hvad den omfatter, og hvad
den ikke gør. Det blev også diskuteret, hvad arkiverne skal gøre med portrætbilleder på arkiv.dk, og
hvordan arkiverne skal overholde persondataloven og den nye persondataforordning fra EU, der træder
i kraft d. 25. maj 2018.
Som afslutning præsenterede Jørgen Thomsen aftalen med Velux-Fonden, hvor arkiverne i 2 omgange
i 2017 har haft mulighed for at søge midler til aktiviteter med bl.a. digitalisering; Jørgen Thomsen
fortalte om arbejdet med revisionen af arkivloven, som foregår lige nu, og til slut kom han også ind på
samarbejdet med ODA, som efterhånden har flere og flere berøringsflader med SLA.

