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Workflow voor de ingest en de preservering van sociale media 
accounts in LIAS 
 
Versie 1. De workflow zal verder aangevuld worden op basis van nieuwe inzichten en mogelijkheden 
tijdens het project.    
 

1. Inleiding	

 
Dit document schetst de workflow voor ingest en preservering van sociale media accounts in LIAS.  
 
Archivering van sociale media zal volgende fasen doorlopen:  

1. Verwerving of captatie van digitale objecten en bijhorende metadata: dit gebeurt manueel of 
automatisch. (niet besproken in dit document) 

2. Pre-ingest: voorbereiding van de objecten en metadata voor opname in het depot (creatie van 
een Submission Information Package, ofwel SIP).  

3. Ingest: controle, validatie en migratie van de digitale objecten en bijhorende metadata in de SIP 
om toegang en preservatie en dus langetermijnarchivering mogelijk te maken (creatie van 
Archival Information Package, ofwel AIP) 

Gecapteerde social media, hierna dataset, worden opgenomen als complexe objecten wanneer zowel 
de tekst als de ingebedde media worden opgenomen. De dataset wordt tijdens een ingestprocedure 
gecontroleerd, gevalideerd en gemigreerd. Deze wordt als een archival information package (AIP) 
opgenomen in het digitaal depot en gelinkt aan bijkomende beschrijvende metadata. Elke AIP is gelijk 
aan een intellectual entity, ofwel te beschrijven en beheren eenheid, in LIAS en bestaat uit meerdere 
componenten, namelijk: 

- de berichten  
- metadata bij de berichten, zoals likes, datering, oorsprong als het een gedeeld bericht betreft 
- reactie op de berichten, zoals comments met bijhorende metadata als datering en auteur  
- ingebedde media, zoals foto’s of video’s 
- gegevens over het account 

Elke nieuwe captatie leidt tot een nieuwe dataset en nieuwe AIP. Dit wil zeggen dat sociale media 
berichten niet als losse intellectual entities gezien worden, maar steeds deel uit maken van een 
complex object, namelijk de social media activity stream. Voorbeeld aan de hand van een WARC-file: 
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De verworven data van sociale media accounts zijn complex, maar uniform. De archivering ervan in 
LIAS verloopt volgens een vastgelegde ingestflow en is gedeeltelijk geautomatiseerd. Alle 
aangeleverde datasets dienen te voldoen aan de vooropgestelde criteria en zullen gelijkaardig verwerkt 
worden (in LIAS wordt gesproken van een ingestmodel). 
 
Het geheel wordt ontsloten in scopeArchiv dat toegerust is met functionaliteiten om data na een 
vastgelegde periode automatisch online te publiceren en waarin de mogelijkheid bestaat om links te 
leggen met gerelateerde archieven.   

2. Pre‐ingest	

 
Tijdens de pre-ingest worden data klaargemaakt voor automatische ingest volgens een vooraf 
vastgelegd ingestmodel. Er wordt een zogenaamde Submission Information Package (SIP) opgemaakt. 
   

2.1. Voorbereiding	voor	upload	
 
Na captatie en controle van de dataset worden de gecapteerde data klaargezet in WARC-formaat in de 
verwerkingsruimte op de file server samen met de logfile als die voorhanden is. Indien een captatie niet 
leidde tot een WARC-formaat, moet de dataset geconverteerd worden of moet een nieuw ingestmodel 
besproken worden.   
 
In de scopeArchiv wordt per captatie een beschrijving manueel klaar gezet waaraan de geïngeste 
dataset uiteindelijk wordt gekoppeld. De beschrijving bevat volgende elementen (* zijn verplicht):  

- *Ref.code (unieke code) 
- *Ref.code AP 
- *Beschrijvingsniveau = bestanddeel 
- *Title 
- *Formal title (URL seed) 
- *Creation dates, details 
- *Creation dates, from -to 
- Accruals 
- Content 
- *Collection period (datering captatie) 
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- Appraisal and destruction 
- Language 
- Descriptors (trefwoorden) 
- Descriptors, function = creator (archiefvormer) 
- *Technique : harvesttool 
- Technique : configuratie  

 
Vervolgens worden beide elementen (object en beschrijvende metadata) aan elkaar gekoppeld via het 
toekennen van dezelfde unieke identifiers aan beide (via naming conventions).  
 

2.2. Controle	en	upload	
 
De dataset wordt aan een laatste controle onderworpen. Ze wordt via de LIAS uploader opgeladen en 
voorzien van checksums. De upload wordt geregistreerd in het samenwerkingsplatform van LIAS.   
 

3. Ingest	

Tijdens de ingest wordt de SIP automatisch omgevormd tot Archival Information Package (AIP) en 
opgenomen in het digitaal depot conform het vooraf vastgelegde ingestmodel. Er wordt ook een 
backlink voorzien naar het archiefbeheersysteem.  
 

3.1. Ingestmodel	born_digital_sociale_media	
	

Bij ingest worden verschillende manifestaties gecreëerd die al dan niet toegankelijk zijn voor het 
publiek. Het ingestmodel legt vast welke manifestaties en rechten er op deze ingestflow van toepassing 
zijn.    
 

3.2. Controle	
	

De SIP wordt voor de daadwerkelijke ingest gecontroleerd, zodat mogelijke problemen opgelost kunnen 
worden:  
 FileMatcher : filter objecten op basis van bestandsnaam of pad 
 MimeTypeFilter : filter objecten op basis van MIME type 
 LocationChecker : check of objecten gelezen/geladen/… worden 
 VirusScan : virusscan 
 FixityChecker : controle van aangeleverde checksums 
 IngestedChecker : controle of het object eerder al werd geïngest 

3.3. Automatische	ingest	
	

In LIAS wordt bij elk digitaal object een minimale set van beschrijvende metadata opgenomen in het 
digitaal depot, namelijk:  

- inventarisnummer 
- titel  
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- datering 

Andere beschrijvende metadata-elementen worden opgenomen en beheerd in het 
archiefbeheersysteem. De meeste technische metadata worden bewaard in het preservatiesysteem ten 
behoeve van beheer en preservatie, zoals het MIME-type.  
 
Een preingester voegt bijkomende metadata en manifestaties toe aan de dataset:  
 IngestSetup : opzetten ingestwerkruimte en configuratie 
 ControlFields : toevoegen van controle informatie in elk object 
 MetadataCollector : ophalen van metadata uit scopeArchiv 
 CopyStream : toevoegen van orginele stream in het object 
 CreateManifestations : toevoegen van manifestaties in elk object volgens het ingestmodel 

De ingester legt alle data vast in het digitaal depot:  
 Start de ingest procedure, checkt de output en oogst het toegewezen PID van de geïngeste 

objecten 
 AssignAccessRights : toevoegen van Access Right metadata bij de geïngeste objecten 
 AssignMetaData : toevoegen van beschrijvende metadata bij de geïngeste objecten 

Tijdens de postprocessing worden persistente backlinks gecreëerd in het archiefbeheersysteem. 
 

4. Preservatie	

Het beheer van de archiefkopie gebeurt in het preservatiesysteem Teneo op basis van gegevens in de 
AIP. De monitoring van formaten gebeurt in samenwerking met een ruime, internationale 
gebruikersgroep.   


