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C ontent management is een term die vele ladingen

dekt. Kern van content management is de scheiding

van inhoud en vorm, van content en publicatie. 

In strikte zin is content management het beheren van

documenten waarbij zoveel mogelijk wordt afgezien van

(of geabstraheerd van) alles wat specifiek is voor het publi-

ceren van documenten. Onder document wordt in deze

context verstaan: teksten, afbeeldingen en alle andere soor-

ten van multi-media, maar ook scripts, applets, records of

selecties van records uit databases, enzovoort. Een handi-

ger term is content items. 

Er is in het algemeen geen één-op-één verband tussen een

content item en een publicatie. Een gepubliceerd docu-

ment kan zijn samengesteld uit meerdere content items.

Maar content items moeten niet gezien worden als kleinste

eenheden voor publicatie: het kan zijn dat maar een

gedeelte van een content item terechtkomt in een gepubli-

ceerd document.

Een content item kan een rol spelen in 0, 1 of meer gepu-

bliceerde documenten. Anders gezegd: het kan (nog) niet

gepubliceerd zijn, het kan bedoeld zijn om bijvoorbeeld

één webpagina te vullen, óf het kan op vele manieren of in

verschillende publicaties terugkomen. Assemblage van
publicaties uit content items is direct gerelateerd aan content

management.

Bij content items horen metadata, gegevens óver een con-

tent item. Een bekende standaard voor de meest gebruikte

beschrijvende metadata is Dublin Core.3 Er wordt vaak

onderscheid gemaakt tussen beschrijvende metadata,

bedoeld voor de terugvindbaarheid, en procesmatige meta-

data, zoals datum van vrijgave voor publicatie, status, etce-

tera. 

Er zijn drie kwesties die met metadata samenhangen. 

De eerste is dat ook gepubliceerde documenten metadata

kunnen of zelfs moeten hebben. Het assemblageproces,

waarin de publicaties worden samengesteld uit content

items, zal dus ook voor de metadata van het gepubliceerde

document moeten zorgen.

Ten tweede is er de veel gehoorde vraag: staan metadata los

van het content item, of zijn ze er een onderdeel van? Bij

afbeeldingen zullen de metadata vaak los van de afbeelding

zelf worden opgeslagen. Bij wetenschappelijke artikelen

staan bijvoorbeeld titel en auteurs in het document zelf.

Als titelbeschrijvingen content items zijn, dan bestaan

deze zelfs geheel uit metadata.4

Wanneer metadata in het content item zijn opgenomen,

moeten die er op een eenvoudige manier uit op te halen

zijn. Dat zou kunnen wanneer die gegevens op een specia-

le manier zijn gecodeerd, XML leent zich daar natuurlijk

heel goed voor. Als dat niet mogelijk is, zullen de metadata

die in de content items zijn opgenomen óók los daarvan

moeten worden opgeslagen.

De derde kwestie is die van de structuur van metadata.

Algemeen worden metadata gezien als name value pairs en

zo worden metadata dan ook geïmplementeerd. Dus bij-

voorbeeld:

DC.Creator = Simpson, Homer

DC.Title = The Communist Manifesto

DC.Creator = Marx, K

DC.Creator = Engels, F

DC.Title = Capital

Deze vorm kan eenvoudig worden omgezet naar HTML.5

De volgorde van de metadata van een document is meestal

niet van belang en één metadata name mag meerdere

keren met verschillende values voorkomen (herhaalbaar-
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Creatie is het domein van auteurs en vakredacteuren. De

documenten, of beter de content items die door hen wor-

den opgeleverd, zullen heel verschillend zijn wat betreft

formaat en structurering. Het varieert van office documen-

ten in een structurering naar inzicht van de auteur, via

Worddocumenten met een vast sjabloon, tot gestructureer-

de documenten in XML. In Delft hebben we zoveel moge-

lijk ingezet op de laatste twee categorieën. 

Auteurs zullen vaak werken met eigen tekstverwerkers en

andere ‘authoring tools’8 en zullen relatief weinig het con-

tent management systeem zelf gebruiken. Eenvoudig

gestructureerde content kan met behulp van webformulie-

ren9 worden aangeleverd.

In redactie wordt de content gecontroleerd en geredigeerd

én worden metadata toegevoegd. Er kunnen ook conversies

plaatsvinden. 

Redacteuren zijn de belangrijkste gebruikers van een con-

tent management systeem. Het werk is voor een deel

inhoudelijk (vakredacteuren), voor een ander deel heeft het

betrekking op taal, stijl en communicatie en sommige

werkzaamheden zijn technisch van aard (technoredacteu-

ren). 

De content items die bij opslag in de repository worden

opgeslagen, kunnen hetzelfde format hebben als de aange-

leverde documenten: redacteuren hebben hooguit wijzigin-

gen in het document aangebracht. Het kan ook zijn dat het

document naar een ander format, bijvoorbeeld XML, wordt

geconverteerd voordat het wordt opgeslagen.10 Er zijn hier

veel mogelijkheden. Het content management systeem dat

wij in Delft gebruiken kent de zogenaamde ‘inbound refi-

nery’, waarin allerlei bewerkingen op documenten kunnen

worden gedefinieerd voordat ze worden opgeslagen als

content items. Het systeem kiest de bewerking aan de

hand van kenmerken van het document en/of de meegele-

verde metadata. 

Assemblage is de eerste stap in het publicatieproces. Daarin

wordt de publicatie of een onderdeel van de publicatie –

bijvoorbeeld een webpagina – samengesteld uit de opgesla-

gen content. Hier wordt met name de structuur van de

publicatie vastgelegd. Bij een website is dat de structuur

van de site (en daarmee ook van de navigatiemogelijkhe-

den) en de structuur van de verschillende typen van pagi-

na’s. Ook allerlei extra dingen, zoals inhoudsopgaven,

registers, site maps en dergelijke, worden hier vastgelegd.

Voor een publicatie op papier, bijvoorbeeld een aflevering

van een tijdschrift, kan hetzelfde principe gebruikt worden.

Het assemblagevoorschrift van een publicatie kan op ver-

schillende manieren geïmplementeerd zijn. In Delft wordt

de structuur van een site vastgelegd in een XML-bestand.

De templates voor de pagina’s zelf worden met behulp van

heid). Deze structuur kan gemakkelijk worden geïmple-

menteerd in een database.6 Wij zijn er in het algemeen

voorstander van dat de values met behulp van XML tags

gestructureerd mogen zijn.7 Bijvoorbeeld

DC.Title = The <b>Communist</b> Manifesto

Immers als metadata in documenten voorkomen, zoals

titels in wetenschappelijke artikelen, dan kan daar struc-

tuur in voorkomen. In de praktijk is dit niet vaak verwezen-

lijkt. 

De manier waarop metadata worden geïndexeerd is belang-

rijk omdat metadata onder meer worden gebruikt om con-

tent items terug te vinden. In het CMS dat we in Delft

gebruiken worden metadata in een database opgeslagen,

maar ook geïndexeerd door Verity. Daardoor kan bijvoor-

beeld gezocht worden op een woord in de titel, eventueel

getrunceerd, maar ook op de exacte inhoud van een meta-

data veld.

Een term die met de aandacht voor content management is

meegelift is repository. Als je je niet wilt vastleggen op de

precieze manier van opslaan van content items, dan zeg je

dat ze in de repository van het CMS zitten. Ook al zijn het

files in een speciale directory van een harddisk. De reposi-

tory van een CMS kan complex zijn en bestaan uit meerde-

re databases gecombineerd met opslag van files. We

komen daar verderop op terug.

Specifiek voor content management, maar ook voor docu-

ment management, is het verschijnsel van in- en uitchec-

ken en versiebeheer. Als je een content item wilt gaan

bewerken moet je het uit de repository uitchecken. Na de

bewerking moet het document weer worden ingecheckt,

waarbij een nieuwe versie van het content item wordt opge-

slagen. Een uitgecheckt item kan door niemand nog eens

worden uitgecheckt en alleen door de persoon die het heeft

uitgecheckt weer worden ingecheckt. Dit voorkomt gelijk-

tijdig wijzigen in content items, terwijl de wijzigingen

traceerbaar blijven.

Content management en publiceren
Een bekende indeling van het proces waarin content wordt

gemaakt, beheerd en gepubliceerd is te zien in figuur 1.

Content management in ruime zin betreft het gehele pro-

ces. Workflow wordt vaak ingezet om de voortgang en

afhandeling ervan te ondersteunen. Content management

in strikte zin – en zo wordt het hier steeds gebruikt, tenzij

het anders is aangegeven – betreft alleen de eerste drie

stappen: creatie, redactie en opslag. Het publicatieproces

begint bij de opslag en omvat assemblage, vormgeving en

productie.

creatie redactie opslag assemblage vormgeving productie

Figuur 1. Het proces van content maken, beheren en publiceren
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een grafische client in JSP11 gemaakt (zie ook figuur 4).

Daarin kan assemblage gecombineerd worden met vorm-

geving.

Functionaliteit en vormgeving worden toegevoegd in de

vorm van scripts, style sheets, enzovoort. Dit kan een com-

plex onderdeel zijn, afhankelijk van het format van de con-

tent die in de publicatie wordt gebruikt. In Delft worden

bijvoorbeeld bepaalde documenten in Word format in de

repository bewaard en pas in deze stap omgezet in HTML.

Hiervoor wordt de term dynamic conversion gebruikt.

De laatste stap, de productie van de publicatie, is uiteraard

afhankelijk van het medium waarin gepubliceerd wordt.

Het komt bij websites vaak neer op het ter beschikking

stellen aan de buitenwereld op een speciale server. 

Opslag is in figuur 1 (zie p. 29) het eindpunt van content

management en het beginpunt van het publiceren. We

moeten er wel op wijzen dat het nu geschetste proces niet

als een lineair proces moet worden opgevat. Het is niet zo

dat voor elke publicatie of elk type publicatie een dergelijk

proces moet worden opgezet, zodat vele parallelle produc-

tielijnen ontstaan. Dat was in de traditionele manier van

publiceren vaak wel het geval. 

In figuur 2 wordt weergegeven dat de repository het centra-

le punt is waar content management processen en publica-

tieprocessen op allerlei manieren aan elkaar geknoopt kun-

nen worden.

Rollen
Het aanmaken en redigeren van content items gebeurt

door auteurs en/of redacteuren. Een content manager kan

verantwoordelijk zijn voor een deel van de repository of

voor de repository van content items als geheel.

Het publiceren is het werkterrein van productbedenkers,

vormgevers, webmasters, programmeurs. Zij kijken naar

de content: welke content kan in een nieuwe publicatie

worden (her)gebruikt en welke nieuwe content is daar

eventueel voor nodig. Maar zij kijken vooral naar de struc-

tuur van de publicatie, naar de functionaliteit en de vorm-

geving ervan.

Een voorbeeld
De bronnengids (www.library.tudelft.nl/ned/bronnen-

gids/index.html) van de bibliotheek van de TU Delft is een

verzameling van verwijzingen naar databases, e-journals,

websites en de catalogus van de bibliotheek. Een voorbeeld-

pagina is figuur 3.

Deze pagina is samengesteld uit een aantal content items

van het type resource. Onder het kopje Databases met arti-

kelen en dergelijke staan negen resources, onder het kopje

Elektronische tijdschriften zijn drie resources zichtbaar.

Deze negen database-resources staan natuurlijk niet letter-

lijk opgesomd in het assemblagevoorschrift. Er staan alleen

de parameters in van de zoekactie die moet worden uitge-

voerd om deze negen resources uit het content manage-

ment systeem te halen. Er zijn in dit geval twee para-

meters, het onderwerp (in dit geval: Composieten en

vezelversterkende materialen) en het soort resource (in het

eerste blokje: databases, in het tweede blokje: e-journals). 

De client waarmee deze webpagina, of beter waarmee de

template voor deze pagina wordt samengesteld is weerge-

geven in figuur 4. Links is de structuur van de website aan-

gegeven. Deze structuur wordt in een XML-bestand bijge-

houden, maar via deze client kunnen eenvoudig nieuwe

mappen en pagina’s worden bijgemaakt. 

In het midden van de pagina staat dezelfde pagina als in

figuur 3, maar nu in een grafische weergave van het tem-

plate van deze pagina. De gekleurde blokjes zijn JSP-frag-

menten die verschillende onderdelen genereren van de

webpagina van figuur 3. Het eerste blokje Lijst van Resour-

XML

DOC

DOC

XLS

HTML

JPG

CSS

PDF

content 
repository

REDACTIE: TOEVOEGEN, BEWERKEN,
OPSLAAN EN BEHEREN VAN

CONTENT ITEMS

CONTENT MANAGEMENT IN STRIKTE ZIN

PUBLICATIE: ASSEMBLEREN UIT CONTENT

ITEMS, TOEVOEGEN VAN STIJL EN

FUNCTIONALITEIT

Figuur 2. De repository als centraal punt waar content management
processen en publicatieprocessen op allerlei manieren aan elkaar
geknoopt kunnen worden

Figuur 3. Bronnengids van de bibliotheek van de TU Delft
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DE SYSTEMEN
Content management systemen ondersteunen content

management en zijn ontwikkeld vanuit drie verschillende

invalshoeken. Ze zijn gemaakt om het beheer van (grotere)

websites eenvoudiger te maken, ze zijn ontwikkeld vanuit

al langer bestaande systemen voor documentbeheer, of ze

zijn ontstaan in de wereld van SGML en XML.

Web content management systemen
De problematiek die komt kijken bij het beheer van grote

websites is niet gering. Immer in HTML zit alles wat je

nodig hebt om één pagina te maken, maar voor het behe-

ren van duizenden webpagina’s met een zekere onderlinge

samenhang heb je andere tools nodig. Technieken die

daarvoor worden gebruikt zijn: het maken van headers en

footers die los worden opgeslagen en met meerdere pagi-

na’s gecombineerd worden, het los opslaan van vorm-

geving in een style sheet (CSS) en het los opslaan van slim-

me functionaliteit in Javascript files, enzovoort.

De scheiding van content en publicatie is in deze systemen

niet of maar voor een deel verwezenlijkt. In feite onder-

steunen de systemen slechts het publicatieproces en niet

een daarvan onafhankelijk content management.

Document management systemen
Document management is al langer bekend. De nadruk

ligt hier op het beheren van (grote) verzamelingen docu-

menten in verschillende formaten (allerlei office documen-

ten, scans, enzovoort). Informatie over documenten in de

vorm van metadata en het gebruik van workflow-facilitei-

ten bij de verwerking van documenten zijn belangrijke

onderdelen van document management. 

XML
De doorbraak van XML en aan XML gerelateerde stan-

daards en tools heeft het nut en de bruikbaarheid van het

ces genereert bijvoorbeeld het lijstje van negen bronnen

van het type database.

Voor websites bestaat het assemblagevoorschrift dus uit de

structuur van de site, samen met een aantal templates voor

de verschillende soorten van pagina’s.

Wanneer we kijken naar het content management voor

deze items, dan blijkt dat te bestaan uit het invullen en wij-

zigen van invulformulieren.

In figuur 5 is het content item Metadex weergegeven. Het

staat in figuur 3 als het vijfde content item onder het kopje

Databases met artikelen en dergelijke. In de vormgeving

wordt de inhoud van het veld Alleen TU weergegeven als

een klein sleuteltje. Subject wordt gebruikt bij de selectie

van dit soort content items. De tekstvelden zijn er in twee

talen.

Wanneer een nieuw content item van dit type op deze

manier wordt ingevoerd, is het in principe direct daarna

zichtbaar in alle (!) webpagina’s waarvoor het bestemd is.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor wijzigingen in bestaande

items.

Het content item van figuur 5 staat in figuur 6 in de vorm

van een XML-bestand.12

Deze voorbeelden geven een indruk van content manage-

ment in ruimere zin, geredeneerd vanuit de publicatie.

Wanneer we starten bij de content is de situatie als volgt.

In de repository van het content management systeem zijn

content items opgeslagen van het type resource. Dat zijn

beschrijvingen van allerlei soorten bronnen op het inter-

net. Deze verzameling van content items wordt beheerd

door medewerkers van de bibliotheek. Het is één verzame-

ling omdat dezelfde bronnen op verschillende plaatsen her-

gebruikt worden.

Webmasters gebruiken templates waarin speciale compo-

nenten worden geplaatst die dynamisch (op het moment

van het opvragen van de pagina) selecties uitvoeren op

deze verzameling van content items. Via style sheets en

parameters zoals taal wordt de uiteindelijke lay-out

bepaald.

Figuur 4. Screendump van de clientsoftware waarmee een webpagina
wordt samengesteld

Figuur 5. Voorbeeld van een content item in de webinterface 
van het CMS
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(www.waria.com/) en e-Workflow (www.e-workflow.org/).

Het bovengedeelte van figuur 7 illustreert een aspect van

content management systemen dat nog niet aan de orde is

gekomen. Uiteraard moeten metadata en content items

worden opgeslagen. Dat kan op verschillende manieren

geïmplementeerd worden. Metadata kunnen in een databa-

se worden opgeslagen, terwijl de content items zelf op een

speciaal gedeelte van een harddisk als bestanden worden

opgeslagen. Het is ook mogelijk bestanden als binary

objects in een database op te slaan. Wanneer alle tekst in

XML wordt opgeslagen, kunnen speciale XML-databases

worden ingezet. Ook hier is flexibiliteit een belangrijke

kwaliteitseis. Daaronder valt: het zelf kunnen kiezen van

het merk database, het kunnen inzetten van een XML-data-

base voor XML-content, maar ook het kunnen aankoppelen

van bestaande databases of andere dataverzamelingen.

Deze data worden dan onderhouden met een eigen appli-

catie, maar kunnen dienen als een bron van content items. 

SOFTWARESELECTIE
Selectie van content management software verschilt niet

zoveel van selectie van andere software. Het is van belang

een goed beeld te krijgen van de verwachtingen (wensen en

eisen) die ten aanzien van de software in de organisatie

leven. Vervolgens wordt de aanbodkant geanalyseerd: wel-

ke systemen zijn er op de markt, in hoeverre kunnen deze

systemen voldoen aan de verwachtingen, wat zijn de kwali-

ficaties van de leveranciers, enzovoort. En natuurlijk is het

van belang de beoogde gebruikers bij het selectieproces te

betrekken.

In Delft hebben we onderzoek gedaan naar beschikbare

producten, waarbij vragenlijsten zijn beantwoord door leve-

ranciers, demo’s zijn georganiseerd aan de hand van vooraf

opgestelde scenario’s en bezoeken aan bestaande klanten

zijn afgelegd. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de moge-

lijkheden van open source software en het zelf bouwen van

een CMS op basis van bestaande componenten van Oracle. 

Op basis van dit materiaal is er een topdrie van systemen

opgesteld. De leverancier van het als eerste geëindigde sys-

teem heeft vervolgens een proof of concept project uitge-

voerd waarin onderdelen van de implementatie werden

gerealiseerd.

scheiden van content en vormgeving duidelijk gemaakt.

Sommige content management systemen zijn helemaal

gebaseerd op XML. Dat wil zeggen dat alle tekstuele con-

tent in XML wordt opgeslagen. Het grootste probleem hier-

bij is de invoerkant: niet alle aangeleverde content is in

XML en zal dus daarin moeten worden omgezet. En er zijn

nog geen breed geaccepteerde editors die als vanzelf bruik-

bare XML als resultaat opleveren. Word 2003 lijkt overi-

gens een goede eerste stap op de weg naar zulke tools.

Schema
Bij de selectie van het content management systeem hanteer-

den we het schema in figuur 7. In het linkerdeel wordt weer-

gegeven dat het content management systeem moet kunnen

samenwerken met verschillende authoring tools. Variërend

van office programmatuur tot eenvoudige invulformulieren.

Dat kan op een eenvoudige manier: je maakt een document

met een programma naar keuze, slaat het document ergens

op de pc op, en voert het document daarna in het content

management systeem in via een uploadformulier. 

Het kan ook mooier, bijvoorbeeld door het opnemen van

speciale menu’s in Office-programmatuur. Een bijzondere

manier van in- en uitchecken is werken met de verkenner

van Windows, waarbij de repository (virtueel) als een verza-

meling van folders en bestanden kan worden

weergegeven.13

De kleine blokjes met de letter i geven aan dat er verschil-

lende interfaces nodig zijn om de samenwerking tussen de

programmatuur en het content management systeem te

realiseren.

Het rechtergedeelte illustreert dat publiceren naar verschil-

lende media mogelijk moet zijn. In Delft hebben we vooral

te maken met websites en PDF. 

Workflow is beschikbaar voor de begeleiding en controle

van het proces. Flexibiliteit ten aanzien van de inrichting

van workflow in het content management systeem is een

belangrijke kwaliteitseis. Voor de achtergronden van

workflow management en de automatisering daarvan ver-

wijzen we naar websites als die van de Workflow Manage-

ment Coalition (www.wfmc.org/), WARIA

<resource id="Metadex" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="G:\Project

CMS\Development\XML\resource.xsd">

<dDocType>Resource</dDocType>

<xUriTextDut>Metadex</xUriTextDut>

<xUriTextEng>Metadex</xUriTextEng>

<xInfoUri>http://www.csa1.co.uk/csa/factsheets/metadex.shtml</xInfoUri>

<xURI>http://www.csa1.co.uk/htbin/dbrng.cgi?username=delft&amp;access=delft260&amp;cat=metadex</xURI>

<xResourceType>Databases</xResourceType>

<xAccess>Ja</xAccess>

<xLongDut> metalen en legeringen</xLongDut>

<xLongEng> metals and alloys</xLongEng>

<xSubject>aard_d arch_b chemt_ac civie_bc databases lr_l lr_r mt_o mat_c mat_k mat_mc mat_a mat_mo mat_ml wb_m wb_tm wb_w</xSubject>

<xExtraDut/>

<xExtraEng/>

</resource>

Figuur 6. Het content item van figuur 5 weergegeven in de vorm van een XML-bestand

–>



Informatie Professional 2004 [8] 1034

taald moeten worden op het moment dat de webpagina

wordt opgevraagd. Dat is één scenario. Maar tegelijkertijd

zouden Word-documenten op het moment van inchecken

al vertaald moeten kunnen worden naar XML. Consequen-

tie is dat documenten in allerlei formats in het systeem

beheerd moeten kunnen worden.

Onder flexibiliteit valt ook (opnieuw out of the box) het

kunnen samenwerken met verschillende authoring tools

en het kunnen publiceren naar verschillende media (zie

figuur 7).

Aanpasbaarheid
Mogelijkheden om het systeem aan te passen en/of uit te

breiden. Dat geldt voor interfaces met clients en voor de

webinterface voor het content management.

Leverancier
De leverancier diende een solide bedrijf te zijn met een

vestiging in (of vlak bij) Nederland en een ruime klanten-

kring te hebben, ook in dezelfde of aanverwante sectoren

als waarin onze bibliotheek functioneert.

Keuze
Bij de keuze voor Stellent Content Server hebben de volgen-

de aspecten de doorslag gegeven:

• de content kan in meerdere formats worden beheerd, dus

weinig ingewikkelde conversies van bestaande content en

ruimte voor verschillende scenario’s;

Het onderzoek naar mogelijkheden om zelf een CMS te

bouwen op basis van bestaande componenten (open sour-

ce, Oracle) leverde op dat dit in de context van de biblio-

theek niet haalbaar leek. We zouden de beschikking moe-

ten hebben over een team van programmeurs en die zijn

niet voorradig, terwijl het inhuren van een dergelijk team

de kosten van het aankopen van een systeem zouden over-

schrijden. 

Het programma van wensen en eisen dat we hebben opge-

steld en gebruikt bij de selectie was gedetailleerd. In de

bespreking van het schema hierboven zijn al een aantal

van de wensen aan de orde geweest. Hieronder staan nog

de belangrijkste eisen samengevat.

Open systeem
De eis was dat het te kiezen systeem een open systeem

diende te zijn. Dat wil onder meer zeggen: geen eigen

scripting of programmeertaal, maar gebruik van een breed

gebruikte taal zoals Java/JSP, ondersteuning voor XML,

geen afhankelijkheid van specifieke databasesoftware,

mogelijkheid om meerdere databases aan te koppelen.

Flexibiliteit
Out of the box diende het systeem zodanig flexibel te zijn

dat het voor verschillende scenario’s te gebruiken zou kun-

nen zijn. Zo zouden bijvoorbeeld Word-documenten als

zodanig te beheren moeten zijn en pas naar HTML ver-

advertentie
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html.shtml, waar ook de voorbeelden uit afkomstig zijn.

6. In sommige content management systemen wordt simpelweg één tabel

voor metadata gebruikt, zodat de herhaalbaarheid vervalt. Dat is in veel

gevallen onhandig.

7. Aan de andere kant is keep it simple … een goed principe. Een klein aan-

tal goed gekozen en eenvoudig gestructureerde metadata volstaat in veel

gevallen. 

8. Zie voor authoring tools in dit kader het Onderzoeksrapport Auteurs- en

redactietools van Daidalos (www.daidalos.nl/area.webview?area=publica-

ties).

9. De standaard XForms (www.w3.org/MarkUp/Forms/) heft vele beperkin-

gen op die aan de huidige (HTML) webformulieren zijn verbonden.

10. Conversies kunnen in meerdere stappen van het proces voorkomen.

Conversie naar HTML zou bijvoorbeeld pas op het laatste moment, vlak

voordat de webpagina wordt verstuurd naar de bezoeker van de website,

kunnen gebeuren.

11. Java Server Pages, een op de programmeertaal Java gebaseerde techno-

logie waarmee stukjes Java-programmatuur gecombineerd kunnen worden

met webpagina’s (vergelijk PHP). JSP is niet vergelijkbaar met Javascript:

Javascript wordt in de browser uitgevoerd, JSP wordt uitgevoerd voordat de

webpagina naar de browser wordt toegestuurd. 

12. Er is binnen de bibliotheek een project gaande om het hier gebruikte

documentschema verder uit te werken en met behulp van XForms toegan-

kelijk te maken.

13. Hiervoor wordt het webdav-protocol gebruikt.

Frits van Latum en Ronald Dekker zijn respectievelijk adviseur en
hoofd bij de afdeling Innovatie en Ontwikkeling, Bibliotheek Techni-
sche Universiteit Delft.

• mogelijkheden voor snelle implementatie van interfaces

voor content management;

• voldoende faciliteiten voor beheer van content in XML;

• vele mogelijkheden voor content contribution (edit-in-

context, integratie met authoring tools, webformulieren),

waaronder een WebDAV client interface;

• volledig aanpasbare webinterfaces;

• centrale rol metadata;

• zeer complete workflow-faciliteiten;

• sterke assemblage en vormgevingsfaciliteiten;

• goede management/administration interface;

• solide bedrijf, goede ervaringen met consultants;

• goed uitgevoerd proof of concept.

SLEUTELROL
Met de selectie en aanschaf van een content management

systeem, in combinatie met een systeem voor information

retrieval, heeft de Bibliotheek van de TU Delft de beschik-

king gekregen over twee krachtige hulpmiddelen, waarvan

wij verwachten dat zij een sleutelrol zullen gaan spelen bij

het verder vormgeven van de digitale bibliotheek.

Noten

1. En wel Stellent Content Server, zie www.stellent.nl.

2. Verity K2 Toolkit.

3. http://dublincore.org/.

4. Je zou deze content items ook kunnen implementeren als metadata only

content items. 

5. Zie http://dublincore.org/documents/2001/04/12/usageguide/simple-
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