
Zet je digitale collecties en verhalen in de kijker

Een gebruiksvriendelijk webpublicatie 

platform

Omeka is een professionele webpublicatie

omgeving om gemakkelijk digitale collecties te

ontsluiten en digitale objecten op een visueel

aantrekkelijke manier te tonen. Je kan er zelf

virtuele tentoonstellingen mee opzetten en

eindgebruikers digitaal laten participeren. Plug-

ins laten toe om de site volgens eigen noden en

wensen uit te werken. Een professionele website

met beeldbank en virtuele exposities

combineren? Met Omeka is het perfect mogelijk.

Dynamisch en interactief collecties

ontsluiten

• Open source publicatieplatform en content 

management systeem

• Collecties flexibel beschrijven en beheren

• Zelf virtuele tentoonstellingen opzetten

• Trefwoordenbeheer voor thematische 

ontsluiting

• Gebruik van verschillende mediatypes

• Integratie met andere systemen via API’s

• Sociale mediafuncties

• Geschikt voor mobiele toestellen

Drie bouwstenen die van belang zijn in jouw project: 
• Items zijn de bouwstenen van een Omeka site. Een item kan zowel een foto, object, persoon of idee 

zijn dat aan de hand van metadata beschreven wordt. Je kunt er één of meerdere bestanden bij 

opladen. De items kunnen getoond worden in een online catalogus of tentoonstelling.

• Thema’s bepalen de vormgeving van de website. Naast een standaard aanbod kunnen thema’s ook op 

maat worden ontworpen.

• Plug-ins: een gevarieerd aanbod van plug-ins waarmee je heel wat functionaliteiten kunt activeren.

Voor meer informatie over Heron en praktijkvoorbeelden: 

libis.be of heron-net.be

Heron
HERITAGE ONLINE



Omeka is een van de centrale toepassingen uit de Heron
dienstverlening, waarin LIBIS oplossingen bundelt voor
het beheer (met CollectiveAccess), de duurzame
bewaring (Teneo) en de ontsluiting (Limo en Omeka) van
metadata en bestanden uit verschillende types van
collecties. De systemen worden ingezet in een veelheid
van projecten die gaan van erfgoed tot onderzoek. Alle
componenten zijn afzonderlijk of geïntegreerd
beschikbaar.

Onze aanpak

Heron
HERITAGE ONLINE

De samenwerking met onze partners is gebaseerd op open communicatie. Al vanaf het

kennismakingsgesprek wordt de toon van een open dialoog gezet. Een duidelijk plan van aanpak met

afspraken dient als wegwijzer voor de verdere samenwerking tijdens het project. We begeleiden de

partner doorheen het hele traject.

Aan de hand van gerichte vragen gaat LIBIS de wensen, noden en doelstellingen van de partner in kaart

brengen. Er wordt een grondige analyse gemaakt van de functionaliteiten van de site en van de

informatie die men wil tonen op de site. De partner kan kiezen voor een standaardoplossing of voor een

meer op maat gemaakte versie met eigen datamodel. Via wireframes of modellen geeft LIBIS een

overzicht van de verschillende onderdelen van de website: navigatie, indeling en inhoud. Deze

wireframes worden uitvoerig besproken met de partner, zodat men tot een duidelijk concept komt.

Daarna start LIBIS met het ontwerp van de site. De voorkant (front-end) van de site, die zichtbaar is voor

het publiek, wordt uitgewerkt. Daarvoor wordt een grafisch ontwerp gemaakt met de juiste kleuren,

typografie en beelden. Van zodra het ontwerp definitief is, wordt het design gebruikt om er een

werkende site van te maken. Ook de achterkant (back-end) van de site wordt klaargemaakt, die is enkel

zichtbaar voor de beheerders van de website en dient voor de redactionele activiteiten.

De site wordt uitgebreid getest in onze testomgeving, daarna verhuist de website van de testomgeving

naar de definitieve omgeving. Tijdens de implementatiefase staat LIBIS in voor de installatie en

configuratie van de Omeka software, ook de hosting en het onderhoud van de webserver neemt LIBIS op

zich. LIBIS engageert zich m.a.w. tot een vlotte uitrol van de technische infrastructuur, zodat de partner

zich kan toeleggen op z’n kerntaken: het beheren, beschrijven en publiek maken van z’n collecties.

Het LIBIS team is zowel voor, tijdens als na de implementatiefase beschikbaar voor advies.

LIBIS - Willem De Croylaan 54, bus 5592 - B3001 Heverlee - +32 16 32 22 66

into-info@libis.be - www.libis.be
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