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Introductie: De RMTool



Wat is de RMTool?

Digitale gereedschapskist

• Pro- en retro-actief beheer en archivering van mappen (dossiers) en documenten (stukken)

• Functies om digitaal archief op te zetten, of voor pre-ingest in combinatie met e-depots

Geschikt voor:

• Netwerk- en lokale schijven

• Maar ook document management systemen en collaboration tools

• Alles wat via de Windows verkenner kan worden benaderd

Bevat niet de dossiers en documenten, enkel gegevens van de RMTool

• Configuratie

• Metadata

Volgt de rechten van de gebruiker



De RMTool: startscherm

Menubalk: Alle functies

Tegels: Meest gebruikte functies



Alle functies



DAV functies in de RMTool



DAV-functies in de RMTool
Bestaande functies: Werken met metadata, 
schonen en overdragen van mappen Nieuwe functie: Configuratie metadata mapping DAVNieuwe functies: Aanmaken en controleren SIP

Bestaande functie: Configuratie metadata mappen



Diensten Archiefdienst

Maken dossiers (mappen) aan en voegen 
stukken (documenten) toe

Zorgt voor configuratie van metadata en 
overdrachtsmappen

Maken SIP (Excel) aan voor opname in DAV 
op basis van sjablonen in eigen bibliotheek

Plaatst de dossiers en de stukken samen met 
de SIP in een ZIP-bestand

Laadt het ZIP-bestand in DAV

Importeert sjablonen vanuit DAV en stelt 
deze beschikbaar

Controleert het door de diensten 
aangeleverde SIP bestand

Proces opname dossiers en stukken in DAV

Het SIP bestand wordt in de overdrachtsmap 
geplaatst, in de root van de seriemap

Kleine correcties kunnen door de archiefdienst 
gebeuren. In andere gevallen worden de 
overgedragen mappen teruggeplaatst, zodat 
correcties door de diensten kunnen gebeuren

Verwijdert het ZIP-bestand, de SIP en de 
overgedragen mappen

Selecteren dossiers, schoont de dossiers op 
en draagt deze over

Het is aan te raden om in de overdrachtsmap 
per serie een map te voorzien

Voegt metadata voor DAV toe



Configuratie



Configuratie – Metadata mappen – metadata model



Configuratie – Metadata mappen – metadata bestanden

De mappenstructuur waarvan 
metadata zullen worden bewaard

Het xml-bestand waarin de metadata 
van de betreffende mappenstructuur 
zal worden weggeschreven



Configuratie – Archief en overdrachtsmappen



Configuratie



Configuratie – Metadata mapping – DAV

Sjabloon geïmporteerd uit DAV

Kolommen die in de SIP (Excel) 
zullen worden opgenomen

Metadata waaruit kan worden 
geput

▪ Metadata uit het eigen 
metadata model

▪ Automatisch door de RMTool 
gegenereerde metadata



Toevoegen van metadata



Toevoegen Metadata



Overdragen



Overdragen van dossiers



Aanmaken en controleren SIP



Excel aanmaken



SIP controleren



Evolutie DAV functies RMTool



Evolutie DAV functies RMTool

September 2020 – RMTool 2020.3.0.0

▪ Mogelijkheid om een DAV sjablonen in te laden

▪ Mogelijkheid om mapping te doen 

▪ Configuratie > Metadata mapping – mogelijke bronnen: RMTool en eigen metadata

▪ Archief > DAV > Excel aanmaken

▪ Archief > DAV > SIP controleren

April 2021 – RMTool 2021.1.0.0

▪ Configuratie > Metadata mapping – extra mogelijke bron: Excel bestand met metadata

▪ Archief > DAV > Excel aanmaken – metadata worden ook voor overgedragen mappen opgehaald



Samenvatting



Diensten Archiefdienst

Maken dossiers (mappen) aan en voegen 
stukken (documenten) toe

Zorgt voor configuratie van metadata en 
overdrachtsmappen

Maken SIP (Excel) aan voor opname in DAV 
op basis van sjablonen in eigen bibliotheek

Plaatst de dossiers en de stukken samen met 
de SIP in een ZIP-bestand

Laadt het ZIP-bestand in DAV

Importeert sjablonen vanuit DAV en stelt 
deze beschikbaar

Controleert het door de diensten 
aangeleverde SIP bestand

Proces opname dossiers en stukken in DAV

Het SIP bestand wordt in de overdrachtsmap 
geplaatst, in de root van de seriemap

Kleine correcties kunnen door de archiefdienst 
gebeuren. In andere gevallen worden de 
overgedragen mappen teruggeplaatst, zodat 
correcties door de diensten kunnen gebeuren

Verwijdert het ZIP-bestand, de SIP en de 
overgedragen mappen

Selecteren dossiers, schoont de dossiers op 
en draagt deze over

Het is aan te raden om in de overdrachtsmap 
per serie een map te voorzien

Voegt metadata voor DAV toe



Meer informatie

VHIC Website: https://www.vhic.nl/producten/rmtool/

VHIC Klantencontact: kcc@vhic.nl

https://www.vhic.nl/producten/rmtool/
mailto:kcc@vhic.nl

