
Arkivering – Billeder Afsnit 8.2

Gem et billede i arkivet
Afhængig af hvilken type billede der skal gemmes, er der forskellige fremgangsmåder:

Digitale billeder taget af Fotogruppen eller egne fotografer:
Disse billeder er ofte gemt i jpg-format.

Billederne registreres med B-numre fra B350000 og op til B359999.

1: Billedet omdøbes til Arkibas nummer (hvis det ikke er det i forvejen).
2: Konverter filen til TIF format uden komprimering og RGB farver. Brug IrfanView.
3: Billedet gemmes i M:\_Indkomst Journaler\B - Låntebilleder\klar til brænding
4: Der skal laves en kopi i jpg format i størrelse 15 x18 cm og mindst 300 dpi pixel  20% 
komprimering.
5: Billederne skal som minimum have en opløsning på 1.280 pixels på den længste led.
6: Dette jpg-billede med B-nummer bruges til upload i Arkibas
7: Gem billedet i M:\Billeder registreret\ ---(aktuelle underbibliotek f.eks. ”Slotsgade”, ”Person01”)
8: Omdøb billedet så de første cifre er husnummeret,

derefter arkibas-nummeret, f.eks. ”05 B350190”
Er der flere husnumre på billedet f.eks. nr. 1 og nr. 3, så nummereres ”01-03 B350190”

Der er lavet vejledninger til scanning med Paikt Shop Pro og XnView samt Cannon scanner:

M:\\CloudStation\Arkivet generelt\Billeder registrering\Brugsanvisninger - scanning negativer
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Lånte billeder
Billederne registreres med B-numre fra B300000 og op til B349999.

Lånte billeder er billeder der er scannet/affotograferet fra et originalt billede.
Det kan være almindelige farvefotos, dias, negativer, digitale billeder, malerier osv.

Fælles for dem er, at vores kopi bliver vores original, da billedet skal afleveres til giveren igen.

Derfor skal billedet scannet/gemmes i Tiff-format uden komprimering, i en størrelse på mindst 18 
cm på den lange led.
Opløsningen er 600 dpi.

Det er så muligt at lave en trykt version i bog/hæfte på op til næsten A4 størrelse.

1: Billedet omdøbes til Arkibas nummer (hvis det ikke er det i forvejen). 
3: Billedet gemmes i M:\_Indkomst Journaler\B - Låntebilleder\klar til brænding
4: Der skal laves en kopi i jpg format i størrelse 15 x18 cm og mindst 300 dpi pixel  20% 
komprimering. Brug IrfanView.
5: Billederne skal som minimum have en opløsning på 1.280 pixels på den længste led.
6: Dette jpg-billede med B-nummer bruges til upload i Arkibas
7: Gem billedet i M:\Billeder registreret\ ---(aktuelle underbibliotek f.eks. ”Slotsgade”, ”Person01”)
8: Omdøb billedet så de første cifre er husnummeret,

derefter arkibas-nummeret, f.eks. ”05 B300190”
Er der flere husnumre på billedet f.eks. nr. 1 og nr. 3, så nummereres ”01-03 B300190”

Der er lavet vejledninger til scanning med Paikt Shop Pro og XnView samt Cannon scanner:

M:\\CloudStation\Arkivet generelt\Billeder registrering\Brugsanvisninger - scanning negativer
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