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1. Inleiding 

 
In een tweede projectfase zal de analyse van captatietools voor social media uitgebreid worden naar 

betalende tools en het aanspreken van de API’s van platformen. In voorbereiding van fase 2 werd een longlist 

opgesteld van mogelijke betalende tools. Op basis van de nodenbevraging en de resultaten van de 

pilootprojecten werd een selectie uit de longlist gefilterd die in fase 2 zal uitgetest worden.      

Uit de eerste fase bleek dat de meerderheid van de partners in de pilootprojecten expliciet toestemming wil 

vragen aan accounteigenaars voor harvest van de accounts, wat de meeste betalende tools lijken te 

verplichten en te ondersteunen.   

Daarnaast zal een voorbereidend onderzoek uitgevoerd worden naar captatie via de API-toegang van minstens 

één platform  

2. Longlist betalende tools 
 

Hieronder volgt een overzicht van betalende tools waar archieven en bedrijven gebruik van maken.  
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Tools Kost Werkwijze Ondersteunde platformen Gebruikers 

ArchiveSocial 399$/maand (standaard versie) 
ArchiveSocial gebruikt beschikbare 
API's op te capteren en de data ook 
preserveren.  

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, Vimeo, Pinterest e.a. 

New York City, the National 
Archives and Records 
Administration, the State of North 
Carolina, and the United States 
Department of Justice  

Archive-it geen prijsaanduiding gevonden 

Capteren en preserveren van web-
based content met eigen (full text) 
zoekfunctionaliteiten en mogelijkheid 
om te exporteren.  

alles VK, VS, Canada, Duitsland, UGent 

Mirrorweb geen prijsaanduiding gevonden 

Archiveren van alle social media 
interactie, maar enkel mits 
toestemming of compliance met 
wetgeving. Er is sprake van replay van 
gegevens, maar het is niet duidelijk of 
data ook geëxporteerd kunnen 
worden.  

Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin, Vimeo.  NA UK, Cardiff University 

Bino Post Scraper 

in maart 2020 was dit 25$/jaar 
(per versie: pages, groups, 
profiles), maar de tool is 
intussen niet meer beschikbaar 

Voorheen: capteren via scraping om 
bijvoorbeeld te exporteren of 
doorzoeken. 

Voorheen: Facebook: Pages, Groups and profiles    

Erado geen prijsaanduiding gevonden 
Capteren en archiveren van berichten 
van derden. 

LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Instagram, Yammer, 
Chatter, WorkFront, SMS, Text, Android Messaging, BlackBerry 
Messenger … 

Vooral VS bedrijven 

Pagefreezer/Webpreserver 

prijs berekend volgens de 
omvang van het archief vanaf 
100€/maand, bv. 1200€/jaar + 
eenmalige aansluitingskosten + 
1000€ per beheeromgeving  

Monitoren en archiveren van data in 
real time en retroactief. Toestemming 
van account eigenaar nodig.  

Facebook, Twitter, linkedIn, youtube, Tumbler, Google +, Instagram, 
Pinterest, Flickr, Vimeo, Yammer, Salesforce Chatter, CiscoJabber, 
Nextdoor  

  

Intradyn 

299$/maand (ongelimiteerd 
aantal accounts) 

Capteren van e-mails en sociale 
media. 

Alles: Facebook, Twitter, linkedIn, Tumbler, Google +, Instagram, 
Pinterest, Flickr, Vimeo, Yammer, Salesforce Chatter, CiscoJabber, 
Nextdoor, Nixle  

Vooral VS en Canada 

Socialex geen prijsaanduiding gevonden 
Capteren van Twitter e.a. media met 
mogelijkheid tot koppeling met e-
depot en DMS  

Sind augustus 2021 uitgebreid van Twitter naar ook Facebook, 
Instagram, LinkedIn en zelfs WhatsApp 

Overheidsarchieven Nederland 

https://archivesocial.com/
https://archive-it.org/
https://www.mirrorweb.com/
http://postsscraper.com/
https://www.erado.com/social-media-archiving/
https://www.pagefreezer.com/
https://www.intradyn.com/
https://www.socialex.nl/
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3. Shortlist 

 
Afgelopen anderhalf jaar werden twee projecten rond socialmedia-archivering uitgevoerd in de Lage Landen, 

namelijk BESOCIAL-project en het Nederlandse project Afstemming Sociale media-archivering. Deze focusten 

echter enkel op vrij beschikbare, gratis tools voor het capteren van socialactivitystreams. BESOCIAL maakt 

melding van Mirrorweb, maar testte deze niet. Er kon bijgevolg niet verder gebouwd worden op de concrete 

ervaringen met betalende tools binnen BESOCIAL. Verder verkende Digitaal Archief Vlaanderen (Vlaamse 

overheid) in 2014 de mogelijkheden van Pagefreezer en Archive-it naast andere open source tools. Het bleef 

echter bij een demo, nadat beslist werd om niet direct in te zetten op webarchivering.   

 

Er werd voor fase 2 van dit project dus enkel geselecteerd uit bovenstaande longlist door toetsing aan 

criteria die verzameld werden in de nodenbevraging en de ervaringen in de pilootprojecten. Op basis van de 

beschikbare documentatie over de betalende dienst/tool of op basis van bijkomende contacten en demo’s 

konden soms functionaliteiten onvoldoende of niet beoordeeld worden. Het ging bijvoorbeeld om 

specificaties over het filteren van embedded media (Archive-it en Intradyn), exportfunctionaliteiten 

(Intradyn) of gecapteerde metadata (Archive-it en Intradyn). Een test moet in die gevallen uitsluitsel geven.  

Volgende tools komen in aanmerking voor een uitgebreide test in fase 2:   

• Pagefreezer/Webpreserver: lijkt te voldoen aan de meeste criteria (filteren, exporteren, 

schaalbaarheid). Indien tot een test wordt overgegaan zijn dit aandachtspunten: 

gebruiksvriendelijkheid, kosten, gebruiksvoorwaarden van de tool.  

• Archive-it: zes jaar geleden doorliep KADOC een trial voor websitearchivering. Het aanbod werd toen 

te duur bevonden. Universiteitsbibliotheek Gent capteerde in het verleden via Archive-it websites. 

Intussen is een nieuwe trial voor de captatie van sociale media te overwegen. We ontvingen echter 

weinig concrete info. Een trial kan uitsluitsel geven over de specifieke functionaliteiten en de huidige 

prijszetting.   

• Intradyn: lijkt te voldoen aan veel criteria, er ontbreekt echter nog informatie op het vlak van 

schaalbaarheid, filtermogelijkheden en kosten.  

Andere tools waren niet meer beschikbaar of voldeden niet aan de criteria die uit de nodenbevraging naar 

boven kwamen:  

• ArchiveSocial: heeft zeer beperkte exportfunctionaliteiten (HTML en CSV) en is duur (2000$/per 

maand voor 30 000 posts). 

• Mirrorweb: kan niet gebruikt worden voor de captatie van kanalen van derden. 

• Bino Post Scraper: is niet meer beschikbaar, levert geen diensten meer. 

• Erado: geen informatie ontvangen. Zij richten zich meer op een commerciële markt. 

• Socialex: is enkel gericht op de captatie van eigen media en kan enkel exporteren naar PDF-A.  

Los van de betalende tools wordt een proof of concept uitgewerkt om de mogelijkheden van rechtstreekse 

captatie via de API van het platform te onderzoeken. Daarbij wordt uitgegaan van de beschikbare Twitter 

API’s (bv. Academic Research API). De verzamelde literatuur en ervaringen van archiefinstellingen, zoals 

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, leren dat de kans zeer klein is dat een archiefinstelling 

toegang krijgt tot Facebook API’s. Indien er voldoende tijd is en toegang wordt gegeven, kunnen de 

mogelijkheden van deze toegang ook onderzocht worden.         

https://www.kbr.be/nl/projecten/besocial/
https://netwerkdigitaalerfgoed.nl/activiteiten/sociale-media-archivering/
https://zenodo.org/record/4493594#.YVcFmZpBxPY
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4. Afbakening dataset 

 
Er werd beslist een subset van de pilootprojecten (accounts) uit de eerste fase te hernemen om de test uit te 

voeren. De subset is afhankelijk van de testmogelijkheden in aantal gebruikers en seed URL’s. Een minimum 

van zes socialmediastreams zal hernomen worden en minstens één bijkomende streams op basis van 

trefwoord zal getest worden.  

6 accounts hernemen, waaronder:  

- volledige accounts van derden waarvoor toestemming bekomen kan worden 

- accounts van meerdere platformen (Facebook, Twitter, Instagram, eventueel Youtube)  

1 trefwoord niet beperkt in tijd. 

 

De precieze selectie zal gebeuren in overleg met de klankbordgroep.  

  

 


