
Digitaal Archief 
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Een dienstverlening van 
Het Facilitair Bedrijf



Status Serieregister en E-depot

Begin april 2020
Eerste release E-depot live
Tweede release Serieregister live



Roadmap doorontwikkeling Serieregister en E-depot
September 2020

Nieuwe UI  Serieregister

Nieuwe UI E-depot

Advanced search op dossier en 
stukniveau

Vernietigingsworkflow in E-depot

Rapportering 

Maart 2021

Portaal voor openbare info

Integratie met externe bronnen voor 
archiefvormers

Mogelijke integratie met burgerprofiel 
(nog onder voorbehoud)

Gebruiksoptimalisaties o.b.v. feedback



Nieuwe ontwikkeling E-depot – STUK-API (1)

Ontwikkeling van een nieuwe service (API) om afgewerkte stukken te bewaren, 
zonder dat het volledige dossier is afgewerkt

Documenten mogen later niet meer gewijzigd worden

Nieuwe workflow opzetten om stukken zonder dossier op te slaan
Metadata op stukniveau blijven wel vereist

Implementatie van extra schermen en logica die toelaat om stukken achteraf 
aan een dossier te koppelen



Nieuwe ontwikkeling E-depot – STUK-API (2)

Meerwaarde
Garanties op stukniveau rond duurzaamheid/leesbaarheid (preservatie)
Garanties rond integriteit en authenticiteit
informatie wordt op 1 centrale plek bewaard en vandaaruit (de)centraal 
ontsloten
Persistente identifier genereren voor stukken

Planning
Analyse wordt opgestart voor zomer 2020
O.b.v. analyse en beschikbare budget wordt planning opgemaakt



Nieuwe ontwikkeling E-depot – STUK-API (3)

Voorbeelden van mogelijke use cases
Integratie met handtekenmap 

Elk getekend document krijgt een QR code bij ondertekening in handtekenmap 
waarna stuk wordt opgeslagen in E-depot. Als getekend doc wordt afgedrukt kan 
het steeds gelinkt worden via QR-code aan het originele doc in DAV

‘Storage-omgeving’ onder dossiersytemen voor afgewerkte documenten 
Vele ‘dossier’ (bv. personeelsdossiers) beschikken over afgewerkte documenten die 
niet meer gewijzigd worden, maar het ‘dossier’ in zijn geheel kan nog niet 
gearchiveerd worden



Nieuwe ontwikkeling E-depot – Integratie 
met analoog archiefsysteem

SCOPE
Totaaloplossing bieden voor alle archief (analoog en digitaal)
Beschrijvingsmodule is nu al aanwezig, extra integratie nodig voor: 

Koppeling tussen dossier en verpakkingseenheid (bv. doos)
Koppeling verpakkingseenheid en plaats

1 overkoepelende zoek voor eindgebruikers voor digitaal en analoog archief
Duidelijke rapportering 

op ruimte
Wat, wanneer vernietigingen

TIMING
POC gepland in zomer
Na evaluatie POC kan de budgetimpact ingeschat worden, waarna een 
implementatieplanning opgemaakt kan worden



Metadata Splitter
Basic software

Ordenen van documenten in nieuwe 
structuur op basis van metadata

Aan de hand van Excel-file waarin metadata 
van de documenten staan

Ordening mogelijk in meerdere niveaus

Fase 1 (04/2020): Exporteren en ordenen van 
SharePoint-bibliotheken

Fase 2: Exporteren en ordenen van 
bibliotheken uit andere DMS systemen



Nog geplande projecten

Uitwerken van een duidelijk pre-ingest aanbod
Vooral focus op fileshare
O.a. metadatasplitter is hier onderdeel van 
Projectvoorstel wordt nog uitgeschreven, indien gevalideerd binnen Het 
Facilitair Bedrijf, wordt dit ook voorgelegd aan werkgroep Archief- en 
informatiebeheer

Onderzoeken koppeling SharePoint en E-depot
Doelstelling is om te bekijken of er een generieke plugin voor SharePoint 
kan/moet ontwikkeld worden
Projectvoorstel wordt nog uitgeschreven, indien gevalideerd binnen Het 
Facilitair Bedrijf, wordt dit ook voorgelegd aan werkgroep Archief- en 
informatiebeheer
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Migratie bestaande IBP’s

Testmigratie in week van 4 mei

Doelstelling is om alle IBP’s volledig te 
migreren tegen eind mei

Na afloop van de migratie wordt de 
betrokken entiteit op de hoogte 
gesteld

Verscheidene overeenkomsten 
ontbreken nog
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Gesprekken met leveranciers
Cipal/Remmicom en Green Valley

POC/piloot met Leuven en Kortrijk en notulenbeheersysteem van Green Valley

CEVI
12/6 eerste gesprekken over POC met Brugge

Vanden Broele
Bevraging gelanceerd richting hun klanten m.b.t. prioriteit

V-ict-OR
Analysetraject lopende



digitaalarchief@vlaanderen.be

Contacteer ons

@DAVlaanderen

https://overheid.vlaanderen.be
/digitaal-archief-vlaanderen

Volg ons

mailto:digitaalarchief@vlaanderen.be
https://overheid.vlaanderen.be/digitaal-archief-vlaanderen
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