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Europeana Inside is een Best Practice Network bestaande uit 26 partners die 

verschillende belangrijke culturele instellingen, aggregatoren en software providers 

uit heel Europa vertegenwoordigen. Het project zal de Europeana Connection Kit 

(ECK) ontwikkelen, waarmee het beantwoordt aan specifieke behoeften voor de 

export van beschrijvende metadata van culturele instellingen om toegang tot hun 

collecties te geven via Europeana (www.europeana.eu). Het project ging van start in 

april 2012 en duurt 30 maanden. Het wordt mede gefinancierd door de Europese 

Unie onder CIP-ICT-PSP om de Digitale Agenda voor Europa te ondersteunen.  

Overzicht 
De belangrijkste doelen van Europeana Inside zijn: 

- het voor Europeana beschikbaar maken van een aanzienlijke hoeveelheid 

nieuwe digitale culturele content van Europese culturele instellingen,  

- het aanzienlijk vereenvoudigen van het Europeana-contributieproces voor 

culturele instellingen en aggregatoren van alle soorten en maten uit heel 

Europa,  

- het helpen van culturele instellingen en aggregatoren om de organisatorische, 

technische, wettelijke, en financiële barrières te overkomen door het 

gedeeltelijk automatiseren van de workflow om content aan Europeana aan te 

dragen, en het creëren van tools voor het beheer van rechten en licenties,  

- verder te bouwen op een reeds door andere Europeana projecten ontwikkeld 

kader van standaarden en protocollen om zo te verzekeren dat de huidige en 

toekomstige generaties van Collectie en Digital Asset Management Software 

‘Europeana-klaar’ zijn, 

- het ondersteunen van metadata verrijking in de systemen van content 

providers (en daarmee waarde leveren aan de deelnemende organisaties en 

hun gebruikers) door een manier te creëren om verbeterde content terug te 

laten vloeien vanuit Europeana als de centrale domein-aggregator en het 

toegangspunt tot lokale systemen.  

Consortium 
Het consortium bestaat uit voorname belanghebbenden uit 10 EU lidstaten. 

Hieronder vallen culturele organisaties, aggregators, en software providers. 

Verschillende partners nemen ook deel aan gerelateerde Europeana projecten. Dit 

garandeert een nog betere afstemming op de evolutie van Europeana. Bovendien 

zullen een aantal organisaties voor de eerste keer een bijdrage leveren aan 

Europeana. Aan het eind van het project zullen 960,000 records aan Europeana 

geleverd zijn.  
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Werkpakketten 

Het project is verdeeld in verschillende werkpakketten: 

• WP 1 Netwerking/Disseminatie 

• WP 2 Specificatie 

• WP 3 Ontwikkeling 

• WP 4 Content 

• WP 5 Productie 

• WP 6 Project Management 

WP 1 Netwerking/Disseminatie en WP6 Project Management 

Beide werkpakketten functioneren tijdens de gehele duur van het project en er zullen 

verschillende netwerking- en disseminatieactiviteiten plaatsvinden. Project 

management zal gedurende het hele project plaatsvinden. Werkpakketten 2 tot en 

met 5 staan in voor verschillende belangrijke stappen binnen het project. Ze vormen 

de basis voor het ontwikkelen en testen van de Europeana Connection Kit (ECK). 

WP 2 Specificatie 

Het doel van werkpakket 2 is het modelleren van gebruikerservaringen en het 

definiëren van de technische en wettelijke eisen voor participatie in Europeana. 

Hiervan uitgaand zal er een functionele eisenset ontwikkeld worden waarin de 

functies en standaarden die de ECK moet ondersteunen uiteengezet worden. Op 

basis van dit document zal een volledige Technische Specificatie gecreëerd worden.  

WP 3 Ontwikkeling 

Het doel van werkpakket 3 is het ontwerpen en ontwikkelen van een functioneel 

prototype van de ECK met gerelateerde management interfaces die gebaseerd zijn op 

het functionele specificatie document uit WP 2. 

WP 4 Content 

De ECK zal gebruikt worden om een grote hoeveelheid metadata aan te leveren aan 

Europeana. Een belangrijke taak van dit work package is om de robuustheid van de 

ECK te evalueren, om zo de Technische Specificicatie te kunnen verfijnen.  

WP 5 Productie 

Iedere les geleerd uit de voorgaande work packages zal gebruikt worden om de 

volledige productieversie van de ECK te ontwikkelen en te lanceren, samen met 

ondersteunende (documentatie) materialen. De ECK zal vrijgegeven worden zodat 

zij door verschillende Europese partners gebruikt kan worden. De Technische 

Partners zullen de ECK met hun eigen software verbinden zodat deze toegankelijk is 

voor potentiële content bijdragers aan Europeana. De volledige productieversie van 

de ECK en de Technische Documentatie zullen na de lancering beschikbaar zijn via 

www.europeana-inside.eu. 
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Partners 
1. Collections Trust (Verenigd Koninkrijk) 

2. Knowledge Integration Ltd (Verenigd 

Koninkrijk) 

3. Stiftung Preussischer Kulturbesitz 

(Duitsland) 

4. zetcom AG (Duitsland) 

5. PostScriptum Information Architecture Ltd 

(Griekenland) 

6. Digitaal Erfgoed Nederland (Nederland) 

7. System Simulation Ltd (Verenigd 

Koninkrijk) 

8. University of Leuven (België) 

9. Museum of Fine Arts Budapest (Hongarije) 

10. KE Software Ltd (Verenigd Koninkrijk) 

11. Royal Museums of Art & History (België) 

12. Petőfi Literary Museum (Hongarije) 

13. National Gallery - Alexandros Soutzos 

Museum (Griekenland) 

14. Mobydoc (Frankrijk) 

15. IBBT (België) 

16. Hungarian National Museum 

(Hongarije) 

17. Europeana Foundation (Nederland) 

18. Adlib Information Systems 

(Nederland) 

19. Länsmuseet Västernorrland (Zweden) 

20. Monguz Ltd (Hongarije) 

21. Semantika (Slovenië) 

22. Belgian Institute of Natural Sciences 

(België) 

23. SKINsoft Ltd (Frankrijk) 

24. Benaki Museum (Griekenland) 

25. House of Images (Xantys Ltd) 

(Verenigd Koninkrijk) 

26. Ecomuseu Municipal do Seixal, 

(Portugal) 

 

 

 

www.europeana-inside.eu 

Contact 

U kunt een Associate Partner van het project worden en meewerken aan de 

ontwikkeling en het testen van de ECK. Voor meer informatie hierover kunt u 

contact opnemen met de coördinator van Europeana Inside.  

Gordon McKenna (International Development Manager) 

Collections Trust 

WC209 Natural History Museum 

Cromwell Road 

London SW7 5BD 

United Kingdom 

e-mail: gordon@collectionstrust.org.uk 

De ontwikkeling van de Europeana Connection Kit kan gevolgd worden via 

• Nieuwsbrief www.europeana-inside.eu/newsletter 

• Blog www.europeana-inside.eu/blog 

• Twitter pagina https://twitter.com/EuropeanaInside 

• Facebook pagina www.facebook.com/EuropeanaInside 


