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Hoe voer ik een object in in Adlib? 
 

In deze handleiding staat een stap voor stap hoe je een object in Adlib invoert. Hoe je scherm er uit 

zit kan afwijken van hoe het in deze handleiding staat. Het verschilt per versie. In deze handleiding 

maken we gebruik van Adlib versie Adlib Museum standaard 4.5. 
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Een nieuw object aanmaken 
 

1. Open Adlib. Klik op objecten in eigen beheer, en klik op volgende 

 

 

2. Druk op nieuw. Hiermee maak je een nieuwe lege kaart aan in Adlib, in Adlib wordt dit een record 

genoemd. 
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3. Nu zie je een record met volledig lege velden. Er zijn een hele hoop velden in Adlib, slechts een 

klein deel van de velden zullen we gaan invullen.  

 

 
 

 

Om een beetje overzicht te creëren heeft Adlib de velden onderverdeeld in tabbladen 

(donkerblauw). De tabbladen hebben allemaal een gemeenschappelijk onderwerp zoals 

vervaardiging en verwerving. De tabbladen in een Adlib basis versie zijn anders ingedeeld dan 

een  

 

 
 

 

Verder zie je bovenin de balk functietoetsen, daarmee geeft Adlib je alvast wat tips met wat je 

kan. Ook de functietoetsen zitten onderverdeeld in tabbladen (start, wijzigen, beeld, publiceren, 

media). De meest gebruikte functietoetsen zitten verdeeld onder start en wijzigen.  
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Welke velden voer ik in 
 

Voordat je begint met invoeren is het belangrijk om te weten welke velden je gaat invoeren. Adlib 

heeft heel veel velden, we zullen daar maar een fractie van gebruiken. We bespreken de 

belangrijkste velden. Als museum staat het je vrij om meer velden te gebruiken als dat handig blijkt.  

1. De velden die verplicht zijn vanuit de museumnorm: 

- Objectnummer 

- Beschrijving of titel 

- Verwervingsgegevens 

o Verwerving datum 

o Verwerving methode 

o Verworven van 

- Standplaats 

 

2. De velden die als basisregistratie worden gerekend, per tabblad: 

Identificatie 

- Objectnummer 

- Objectnaam 

- Instellingsnaam 

- Titel 

- Beschrijving 
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Vervaardiging | datering 

- Vervaardiger 

- Datering van  

- Datering tot 

 
 

Fysieke kenmerken 

- Materiaal 

- Afmeting 

o Afmeting (hoogte, breedte, diepte, diameter) 

o Waarde (getal) 

o Eenheid (cm, mm, gr) 
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Toestand | Conservering 

- Toestand 

 

Verwerving 

- Verwerving datum 

- Verwerving methode 

- Verworven van 

- Aankoopprijs 
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Standplaats 

- Huidige standplaats 
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Verschillende velden, hoe vul ik ze in 
 

Tot slot is het handig om te weten dat er in Adlib verschillende soorten velden zijn en dat daar 

verschillende invoer trucjes bij horen. 

1. Velden waar een trefwoordenlijst achter zit: objectnaam, vervaardiger, materiaal, 

instellingsnaam, etc. 

Achter deze (en nog meer) velden gaat een trefwoordenlijst schuil. Deze lijst open je door in het veld 

te gaan staan en op de knop lijst te drukken (of te dubbelklikken in het veld). Je kan nu een term 

kiezen uit de lijst, of als de gewenste term er nog niet instaat er aan toevoegen.  
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2. Herhaalde velden om meerdere termen in te voeren 

Er zijn velden in Adlib die je kan ‘herhalen’. Een veld (regel van bij elkaar horende velden) wordt ook 

wel een occurance genoemd. Bij de functietoetsen worden de knoppen gekleurd als het een 

herhaalbaar veld is. Zo kan je bijvoorbeeld meerdere materialen toevoegen. 

 

 

3. Voor alle invoerinstructie zie: 

- Invulhandboek: https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Invulboek_objecten 

- De help knop (F1) in Adlib zelf geeft ook al veel informatie. Soms wijkt dit echter wel af van 

het invulboek. 

 

https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Invulboek_objecten

