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Welkomstwoord Paul Teunissen - introductie TGB-Bestuur

Presentatie C-it - Nieuws en toelichting TMS-versie 9.16/9.2
- Na verhuizing van C-it naar de Zeestraat, is er oa. meer cursusruimte ontstaan en kan

het testen van de applicatie bij C-it zelf (incl. persoonlijke begeleiding van C-it)
- C-it heeft een nieuwe huisstijl, een nieuwe website: http://www.go2cit.nl/
- Nederlandstalige handleiding 9.1 op de website van C-it.
- Eind ’03 verschijnt Nieuwsbrief

Extra’s van de versie 9.2:
- Lijstweergave zelf in te vullen. Eenvoudiger dan Chrystal Reports. Formal Designer

(Stylesheets) gemaakt.
- Spellingscontrole gebaseerd op Word.
- Hulptekst op veld-niveau (dmv een pop-up)
- Meer gestructureerde invoer mbv Theausaurus
- Geavanceerde zoekopdracht Publiek te maken.
-  Mogelijkheid om standplaats-geschiedenis te verwijderen (inactief maken)
- E-mail direct uit TMS te versturen
- Restauratie-foto’s apart, niet bij object-invoerscherm.

Gallery Systems:
- Toegang tot Support-pagina van Gallery Systems via toegangswoord (id opvragen bij

C-it helpdesk)
- Userboard in VS wil op de hoogte blijven van wensen/ ideeën van TBG.
- TBG als lid in de user-board.

Presentatie Vepon door Frits Polman
- Introductie GuideID: zie www.guideID.com
- Zichtbaar maken van de collectie dmv: Discan (foto’s beschikbaar stellen voor

commercieel gebruik), TMS Datawork (3d-werled van TMS-data) of samenstellen
van een interactieve PDA tour/ GuideID.

Werkgroepen-overleg

Wensen/ bevindingen/ resultaten:
- (Te) veel vrij invoer mogelijk, behoefte aan meer gestroomlijnde/ gestructureerde

invoer van gegevens. Algemene handleiding schrijven voor gebruikers met o.a invoer
instructies van verplichte velden. Nut van het gebruik van de AAT.

- Uitwisselen van kennis en (biografische) gegevens, bijv interface met het RKD.
- Forum op het internet als leidraad.
- Mogelijkheid om zelfstandig formulieren samenstellen groot.
- In samenwerking met C-it gezamenlijke cursusdagen organiseren.



- Publieksinterface: onderzoek naar de profielen van de gebruikers (analyseren wat je
wilt laten zien, en aan wie)

Werkgroepen:

1 Rapporten
2 Bruikleenverkeer
3 Intra-internet
4 Gestroomlijnde invoer

Mogelijke onderwerpen voor Werkgroep-overleg:

1) Bruikleenverkeer
Ervaringen met gebruik bruikleenmodule in TMS. Uitbreiden functie
bruikleenadministratie (vooral uitgaande bruiklenen).

2) Rapporten
Ervaringen met betrekking tot gebruik van standaard rapporten. Behoefte aan algemene
rapporten/ specifieke rapporten.

3) Helpdesk-functie/ Informatievoorziening
Geïntegreerde heldesk in TMS i.v.p. papieren handleiding.

4) Intranet- internet toepassingen
Wensen, toekomst plannen,

5) Nieuwe versie 9.16 TMS
Ervaringen, wensen etc. Tips

6) Onderhoudscontract
Standaard onderhoudscontract, helder & zakelijk, duidelijkheid welke diensten van C-it
onder de SLA/ het contract vallen? 


