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./DATABLE
DATABLE ondersteunt sinds 2010 erfgoedorganisaties 

bij het beheren en optimaliseren van data en dataprocessen 
door strategisch advies, onderzoek en dienstverlening.
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agenda
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1. Datakwaliteit
2. Dataplanning
3. Gegevensvalidatie in Adlib
4. Analyse
5. Opschonen in Adlib
6. Reconciliëren
7. Automatiseren
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1. DATAKWALITEIT
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datakwaliteit: dimensies
1. Consistentie
2. Validiteit
3. Uniciteit
4. Volledigheid
5. Accuraatheid
6. Actualiteit
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datakwaliteit: dimensies
1. Consistentie
2. Validiteit
3. Uniciteit
4. Volledigheid
5. Actualiteit
6. Accuraatheid
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inconsistenties
grammaticale varianten bas-reliëfs

synoniemen halfverheven 
beeldhouwwerk

specifiek/generiek beeldhouwwerk

hoofdletters Bas-reliëf
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ongeldig
tikfouten bas-relif

witruimte  bas-reliëf_

leestekens bas-reliëf?

spellingsvarianten bas reliëf

meervoudige term reliëf en kader 

type error brons
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validiteit
• intern regelwerk en invoerlijsten
• Invulboek: projectcest.be/wiki/invulboek 
• thesauri:

– Art & Architecture Thesaurus
– RKDartists, ULAN
– Geonames

10



11



12



./DATABLE

2. DATAPLANNING
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planning
• Wat wil ik bereiken?

– vindbaarheid
– uitwisselbaarheid
– data geschikt voor publicatie
– georeferencing

• Hoeveel tijd heb ik?
• Wat zijn prioriteiten? 
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dataplan
• Welke gegevens?
– objectnaam
– locaties

• Welke acties?
– opschonen
– normaliseren volgens standaard
– vervolledigen

• Termijn en prioriteiten? 15



./DATABLE

3. GEGEVENSVALIDATIE IN ADLIB
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relaties in Adlib
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thesau

priref [1:1]

term [1:1]

used for [0:*]

use [0:1*]

type [0:*]

term.source [0:*]

term.number [0:*]

object

priref [1:1]

titel [0:*]

• objectnaam [1:*]

• materiaal [0:*]

•  techniek [0:*]

•  vervaardiger  [0:*]

...

people

priref [1:1]

name [1:1]

used for [0:*]

use [0:1*]

type [0:*]

term.source [0:*]

term.number [0:*]



thesaurus: relaties
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lithografie steendruk

vlakdruk

offsetlithografie

broader

use

used 
for

related

equivalent

narrower

offset kleurenlithografie



thesaurus: relaties
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voorkeursterm1 niet-
voorkeursterm

voorkeursterm2

voorkeursterm3

broader

use

used 
for

related

equivalent

narrower

voorkeursterm4 voorkeursterm3



thesaurus: relaties
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voorkeursterm1 niet-
voorkeursterm

voorkeursterm2

voorkeursterm3

broader

use

used 
for

related

equivalent

narrower

voorkeursterm4 voorkeursterm3
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4. ANALYSE
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export via Axiell Collections
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export via Adlib for Windows
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Adlib export
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Adlib thesaurus
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5. OPSCHONEN
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Opschonen
via objectrecords
+ objectniveau
+ context
+ zoek/vervang
+ termen splitsen
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via thesaurus
+ snel
+ herbruikbaar



Term wordt niet-voorkeursterm
niet-voorkeurster
m wordt 
automatisch 
aangepast
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Meerdere termsoorten
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Term aanpassen 
geldt voor alle 
velden.

Pas objectrecords 
aan vooraleer soort 
term te verwijderen



Voorkeursterm status aanpassen
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Status > descriptor



Term verwijderen
Selecteer status 
‘verworpen’
(Optioneel)
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Term ontdubbelen
Termen 
ontdubbelen kan 
enkel in 
objectrecords.
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6. RECONCILIËREN
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waarom reconciliëren?
1. Unieke identificatie met concept

- ondubbelzinnig
- universeel

2. Verrijking
- scope notes
- meertalig
- ...
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=HYPERLINK(CONCAT("http://www.getty.edu/vow/AATServlet?english=N&find=";A2;"&logic=AND&page=1&note="))
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7. AUTOMATISEREN
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Open Refine
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Open Refine
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Knime
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DFUSE clean & reconcile
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Q&A

henk@datable.be


