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Dit is de vierde deliverable (D4) van de tweede fase binnen het project Best Practices voor de Archivering van Sociale 
Media in Vlaanderen en Brussel getrokken door KADOC-KU Leuven en meemoo.  

Dit rapport is een van de resultaten van werkpakket 3 en omvat een overzicht van de pilootprojecten, een verslag van 
de ervaringen met de tools en een evaluatie van zowel de resultaten van de tools als de dienstverleners.  

1. Overzicht geplande pilootprojecten 
 
Op 14 februari 2021 schoten de pilootprojecten van fase 2 écht uit de startblokken. De content partners wilden ook 
in deze tweede fase graag zelf aan de slag met de tools. Ze werden verdeeld over enerzijds een groep die met Archive-
It aan de slag ging en anderzijds een groep die met Pagefreezer en Web Preserver werkte, omdat de dienstverleners 
slechts een beperkt aantal testers toelieten in hun trials. Het pilootproject met Archive-It eindigde na twee weken op 
28 februari 2022. De trial met Pagefreezer en Web Preserver zag op 24 februari 2022 nog een tussentijds 
opvolgmoment en werd vervolgens op 14 maart 2022 afgesloten. 

Onderstaande tabel geeft weer welke pilootprojecten wel en niet werden uitgevoerd. 

Geteste 
Tool 

Content  
Partner 

 
Archiefvormer 

 
Platform 

Project 
Uitgevoerd 

Pagefreezer ADVN N-VA Facebook Ja 
Webpreserver   Twitter Ja 

  Bart De Wever Facebook Ja 
   Instagram Ja 
   Twitter Ja 

Pagefreezer Amsab-ISG Kunstencentrum Vooruit Facebook Ja 

Webpreserver   Youtube 
Nee 

  Diverse hashtags Twitter Ja 
Pagefreezer AMVB Kaaitheater Facebook Ja 

Webpreserver   Instagram Ja 
   Twitter Ja 

Pagefreezer CAVA Humanistisch Verbond Facebook Ja 
Webpreserver  Huis van de Mens Instagram Ja 

  CAVA Instagram Ja 
Pagefreezer KADOC CD&V Facebook Ja 

Webpreserver   Instagram Ja 
Archive-It   Twitter Ja 

   Youtube Nee 

  Diverse hashtags rond 
(sport)gokken Facebook Ja 

   Instagram Ja 
   Twitter Ja 

Pagefreezer Meemoo PACKED vzw Twitter Ja 
Webpreserver   Youtube Ja 

Archive-It  Art In Flanders Facebook Ja 
   Instagram Ja 

Archive-It Letterenhuis Tom Naegels Facebook Nee 
   Instagram Nee 
  Gaea Schoeters Facebook Nee 
   Instagram Nee 

Archive-It Liberas Bart Tommelein Facebook Ja 
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   Instagram Ja 
   Twitter Ja 
   TikTok Ja 
  Willemsfonds Facebook Ja 
   Instagram Ja 
   Twitter Ja 
  Liberas Instagram Ja 
   Twitter Ja 

Archive-It MHKA CKV Facebook Ja 
   Instagram Nee 
   Twitter Nee 

Archive-It VAi Bovenbouw Architectuur Instagram Ja 
  Vlaams Architectuurinstituut Twitter Ja 
  Diverse hashtags Instagram Ja 

 

Net zoals tijdens de vorige fase werden een aantal pilootprojecten niet afgerond om praktische redenen en vanwege 
enkele administratieve complicaties. Het pilootproject met de Youtubekanalen van respectievelijk Kunstencentrum 
Vooruit en CD&V werd niet hernomen omdat er in een vorige fase een voldoende werkbare tool werd gevonden voor 
dit platform. Zowel Amsab als KADOC focusten daarom in deze fase op tools voor de andere platformen. Voor de 
Facebookaccounts van PACKED vzw en Art in Flanders gingen alleen de captatierondes in Webpreserver en Archive-It 
door. Door onduidelijkheden in verband met de beheerder van de accounts in kwestie kon het capteren door 
Pagefreezer niet tijdig goedgekeurd worden. Tot slot waren er nog de accounts van CKV waarvan enkel de captatie 
van het Facebookaccount via Archive-It voltooid werd wegens tijdgebrek. 

Het merendeel van de geplande pilootprojecten kon echter doorgaan. Er kwam dan ook veel input binnen betreffende 
de captatieresultaten en gebruiksvriendelijkheid van tools. 

 

2. Verslag pilootprojecten 
 

2.1. Pagefreezer 
Gebruiksvriendelijkheid 
Het capteren verloopt binnen Pagefreezer via het dashboard op de website van de dienstverlener. Het proces loopt 
geautomatiseerd op basis van een lijst accounts. De werking van Pagefreezer is dus  uitermate gebruiksvriendelijk, het 
bedrijf neemt de technische kant volledig op zich. Als gebruiker stel je een lijst van socialemedia-accounts op die 
Pagefreezer vervolgens achter de schermen capteert. Je installeert zelf niets en doet geen eigen crawls of scrolls. De 
enige interactie met de tool is een vraag om toestemming tot captatie binnen het sociale mediaplatform in kwestie. 
Het resultaat, de gecapteerde dataset, kan je tot slot raadplegen in het online dashboard. In datzelfde dashboard krijgt 
de dataset ook geautomatiseerd updates.  

Er is echter één knelpunt. Enkel socialemedia-accounts die je zelf beheert kunnen gecapteerd worden. Hoewel de 
vertegenwoordiger aanvankelijk verklaarde dat het mogelijk zou zijn om accounts van derden te capteren mits 
schriftelijke toestemming van de beheerder en het verlenen van toestemming via het platform, bleek dit uiteindelijk 
toch niet te lukken. Dit maakt Pagefreezer meteen zo goed als onbruikbaar voor een archiefinstelling, het hoofddoel 
is nu eenmaal het capteren van accounts van personen en organisaties (dus derden) als aanvulling op de papieren 
collecties.  

Captatie 
Pagefreezer capteert enkel accounts in eigen beheer. Daarvan capteert de tool de publieke posts. Wat na captatie in 
het dashboard ter raadpleging verschijnt, lijkt zeer volledig te zijn. De datasets die je daar oproept zijn volledig 
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dynamisch, omvatten metadata betreffende de captatie en bevatten de hele tijdslijn van het account. Voor Facebook 
bevat de gecapteerde dataset ook functionele links naar profiel, foto’s en links in de zijbalk. De embedded media is 
daar overigens ook volledig functioneel.  

Veelbelovend, maar bij de export loopt het echter mis. Pagefreezer laat toe te exporteren naar PDF, WARC, EML en 
MHTML. De export naar PDF bevat de look-and-feel van het socialemediaplatform: gecapteerde posts worden op een 
statische manier gepresenteerd zoals ze aanvankelijk zichtbaar waren op het platform. De dataset bevat afbeeldingen, 
onderschriften, comments en aantal likes. Bovendien heeft elke post metadata, zoals publicatie- en captatiedatum en 
een signatuur. Gezien de aard van het formaat is de embedded media echter enkel statisch bij export naar PDF, 
waardoor we video en audio verliezen. Een export naar WARC zou dat probleem oplossen. Maar dan moet die export 
wel lukken. Ondanks verschillende configuraties, van een beperkte date range naar de volledige tijdslijn, lukte het niet 
om een werkende WARC te exporteren. Na export kunnen we dus spreken over onvolledige datasets. 

Pagefreezer heeft één groot pluspunt. Het bedrijf is een officiële partner van Meta en mag dus de API’s van zowel 
Facebook als Instagram rechtstreek aanspraken voor captatie. Dat wil zeggen dat de tool kan capteren zonder de terms 
and conditions van de platformen te overtreden. Vanuit juridisch oogpunt is dat een belangrijk punt om in het 
achterhoofd te houden.  
 

2.2. Web Preserver 
Gebruiksvriendelijkheid 
Komend uit dezelfde stal als Pagefreezer kunnen we ook Webpreserver onderbrengen in het segment 
gebruiksvriendelijke tools. Je voegt de tool toe als extensie op Google Chrome, logt in via de gegevens die je kreeg van 
de dienstverlener en je kan meteen beginnen capteren. Dit kan bovendien op twee intuïtieve manieren: je capteert 
de webpagina waarop je je bevindt via de optie Quick Capture, of je capteert een account in bulk via de Bulk Settings.  

Voor beide manieren bestaat er bovendien een automatische piloot. De optie Quick Capture start met capteren na 
één klik op de knop, de optie Bulk Capture doet hetzelfde na configuratie van de te capteren set links. Met een 
minimum aan tijd start je dus een captatiesessie op. Die autopiloot durft echter haperen, zowel in de Quick als Bulk 
Capture. De platformen Facebook en Instagram lijken hiervoor het meest vatbaar te zijn. Pas nadat je manueel de 
pagina beweegt, start de tool opnieuw met automatisch capteren. Het is bovendien niet altijd duidelijk of de tool nog 
capteert of tot stilstand is gekomen. Er is geen statusbalk of waarschuwing. Het geautomatiseerde karakter van deze 
tool valt dus met een korrel zout te nemen: om een onverwachte stop te remediëren vereist de tool regelmatig 
menselijke controle en tussenkomst.  

De tool maakt het ook mogelijk om zeer gericht te capteren dankzij het capteren met de Date Range of door specifieke 
links te capteren. Dankzij die optie Date Range in Quick Capture en de optie Collect The Links in Bulk Capture is het dus 
ook mogelijk om gericht elementen toe te voegen aan bestaande datasets. Dit proces verloopt echter niet 
geautomatiseerd: je moet zelf de data afbakenen of de te capteren links uitfilteren.  

Tot slot werkt ook Web Preserver in overeenstemming met Twitter en Meta’s terms & conditions. Het moederbedrijf 
Pagefreezer is zoals gezegd officiële partner en die toestemming vanwege de platformen geldt volgens de 
vertegenwoordiger dan ook voor deze tool.  

Captatie 
De datasets die Webpreserver capteert, bevatten de publieke posts van het account met inbegrip van eventuele 
comments. Tijdelijke stories, privé-accounts of interne berichten vallen buiten de mogelijkheden. Webpreserver 
capteert bovendien met behoud van look-and-feel. Gecapteerde posts worden dus gepresenteerd in de visuele 
context van het platform in kwestie. Op het vlak van metadatering vat de tool onder meer de titel, captatiedatum, 
enige trefwoorden indien toegevoegd, account, platform en URL-seed met tot slot nog een beschrijving en de 
checksum. De tool neemt ook embedded media op maar levert na export deze media als statisch en niet-functioneel 
bestand af in een PDF en WARC.  
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Webpreserver levert uiteindelijk onvolledige captaties. Datasets gecapteerd uit Facebook bevatten geen uitgeklapte 
comments. Datasets uit Instagram tonen de comments enkel als je via de optie collect the links individuele posts 
capteerde. Op die manier krijg je voor elke post een afzonderlijk WARC-bestand met daarin de visuele context van het 
platform, afbeelding, onderschrift en likes en comments. De captatie van alle platformen is na export in een statische 
vorm gegoten. De embedded media zijn niet langer functioneel of ontbreken volledig. Gezien posts op sociale media, 
mede onder invloed van de populariteit van TikTok, hoe langer hoe meer bewegend beeld bevatten is dat toch een 
probleem.  

Tot slot is de werking van Webpreserver voor Twitter anders dan voor Facebook en Instagram. Voor Twitter is er geen 
Bulk Capture waardoor je beperkt bent tot de Quick Capture. Het is dan weer wel mogelijk om in bulk de interne 
berichten van een Twitter-account in eigen beheer te capteren. 

 

2.3. Archive-It 
Gebruiksvriendelijkheid 
Archive-It werkt net zoals Pagefreezer met een eigen dashboard van waaruit de captaties gestuurd worden. Na 
inloggen kan je meteen de eerste crawls instellen, zonder verdere installatie. In tegenstelling tot Pagefreezer verloopt 
het captatieproces dus niet volledig geautomatiseerd. Voordat Archive-It z’n werk doet leg je een collectie aan waarin 
je aangeeft welke seeds gecapteerd moeten worden met welke afbakening van data. Op basis van die informatie 
capteert Archive-It automatisch op eenmalig of herhalende basis naargelang de instellingen.  

In het dashboard is het vervolgens mogelijk om enkele statistieken betreffende de captatie te bekijken. Een 
gecapteerde dataset is enkel raadpleegbaar na export of via de Waybackmachine. Het exporteren verloopt tot slot 
rechtstreeks via de API. Er is geen downloadknop en je vraagt gecapteerde datasets op via een URL. Ofwel vraag je 
datasets op per collectie, ofwel vraag je datasets op per crawl. Automatisch en in bulk downloaden is mogelijk mits 
een bijkomend script, zonder bijkomend script moet handmatig elke WARC aangeklikt worden voor download.   

De nood aan een correcte scope en het exporteren via de API zorgt er wel voor dat Archive-It een zekere leercurve 
heeft. Het vergt wat inlezen en uitproberen voor je de werking volledig in de vingers hebt en voor je het gewenste 
resultaat bereikt. 

Captatie 
De inhoud van de gecapteerde dataset wordt in het geval van Archive-It bepaald door het correct instellen van de 
scoping (afbakening en configuratie) van de crawl. De basismogelijkheden van de tool, zonder verdere specificatie van 
de scope, capteren de eigen berichten van het account in kwestie. Comments op berichten horen daar niet bij maar 
embedded media en eventuele weblinks worden wel mee opgenomen, net zoals de look-and-feel. Mits een bredere 
scoping is er nog meer mogelijk. Bijvoorbeeld het ophalen van data uit andere accounts en websites die gelinkt worden 
in een post. Wat betreft metadata kan je in de export zelf de nodige metadatering toevoegen waar nodig.  

De invloed van de platformen op de werking van de tool vormde een probleem. Op het moment van de trial ondervond 
Archive-It problemen met de captatie van platformen onder de paraplu van Meta, namelijk Instagram en Facebook. 
Captaties van beide platformen leverden de facto lege WARC-bestanden op, de tool liep steeds vast op de inlogpagina. 
Aanpassingen aan de scoping van de captatie of zelfs het toevoegen van login-gegevens verhielpen niets. Voor andere 
platformen bleken er geen problemen te zijn, maar ook Archive-It ondervindt dus moeilijkheden bij het capteren. 

 

2.4. Twitter API 
Gebruiksvriendelijkheid 
Bij het capteren via de Twitter API moet een zekere drempel worden overwonnen. In de eerste plaats omdat het 
aanvragen van toegang tot de API niet vanzelfsprekend is. Enkel onderzoekers met een zeer concrete onderzoeksvraag 
krijgen na een uitgebreide aanvraagprocedure toegang tot de Academic Track. Die Academic Track is qua 
mogelijkheden het hoogst haalbare en laat toe om tot tien miljoen tweets per maand te capteren zonder beperking 
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in de tijdspanne. Het niveau daar net onder, de Elevated Track, is beperkt tot het capteren van twee miljoen tweets 
en een periode van maximum zeven dagen terug in de tijd. Afhankelijk van de publicatiehoeveelheid van 
accounteigenaars en de hoeveelheid van geviseerde accounts biedt deze laatste optie de mogelijkheid voor 
archiefinstellingen om datasets op te bouwen.  

Na een goedgekeurde toegang moet er zelf een query gecodeerd worden om de data uit de API op te vragen. Enige 
technische kennis is dus een minimumvereiste om succesvol te capteren.  

Captatie 
De volledigheid van de gecapteerde datasets staat of valt bij het soort API key waarvoor je de toelating wel of niet 
krijgt. Indien je niet beschikt over de Academic Track zal je nooit helemaal tot bij het begin van een account kunnen 
teruggaan voor captatie. Voor instellingen die enkel een periodieke aanvulling van een bestaande dataset willen 
uitvoeren is dit een werkbare optie maar voor wie helemaal tot in het begin van een account wil capteren wordt het 
moeilijk. 

De Twitter API aanspreken, leverde tijdens de pilootprojecten datasets op in het JSON-formaat. Dat betekent meteen 
ook dat enige visuele context of embedded media wegvallen. Enkel een URL naar de embedded media wordt 
gecapteerd niet het beeld zelf. Inhoudelijk is de captatie best volledig. Je krijgt het eigenlijke bericht samen met een 
heleboel metadata zoals de Twitter ID’s, auteur, bron van de post, datering en meer.  

Kortom, er is heel wat mogelijk wat betreft capteren via het Twitter developer platform maar alles opgeteld zijn er 
gebruiksvriendelijkere alternatieven die zeer vergelijkbare resultaten opleveren.  Twarc is daar een goed voorbeeld 
van. Door het rechtstreeks aanspreken van de Twitter API  voldoet je gecapteerde dataset evenwel aan Twitters terms 
& conditions. 
 

3. Algemene conclusie 
 
Opnieuw moeten we vaststellen dat de invloed van de platformen en hun werk achter de schermen enorm groot is op 
de werking van de captatietools. Archive-It werkte bijvoorbeeld prima voor Twitter-accounts maar liep onherroepelijk 
vast op het inlogscherm wanneer Facebook of Instagram gecapteerd werden. Uit een gesprek met de 
vertegenwoordigster van Archive-It bleek dat het bedrijf op de hoogte is van die problematiek, dat hun backoffice op 
zoek is naar oplossingen maar dat ze de ontwikkelingen van Meta maar moeilijk kunnen bijhouden. Een gelijkaardig 
verhaal bij Pagefreezer en Webpreserver. Vooral de tool Webpreserver leek het moeilijk te hebben met Facebook en 
Instagram. De autopiloot haperde op geregelde basis en de geëxporteerde datasets toonden onvolledigheden wat 
betreft embedded media en comments. Het grote probleem van de gratis open source tools, namelijk dat ze het van 
de ene op de andere dag moeilijk kunnen krijgen met bepaalde socialemediaplatformen, stelt zich dus ook bij de 
commerciële tools.  

De commerciële tools hebben echter wel een voorsprong wat betreft ondersteuning. Ze beschikken over een 
development team dat meteen op zoek kan naar oplossingen, terwijl de gratis tools veelal bestaan dankzij of 
onderhouden worden door vrijwilligers. Bij gebruik van de tools sta je er bovendien ook niet alleen voor als er wat 
misgaat. Bij de gratis tools moet je zelf op zoek naar oplossingen terwijl je bij de commerciële tools kan terugvallen op 
technische support. 

Elk van de geteste tools heeft vervolgens zijn eigen voor- en nadelen: 

- Archive-It werkt zeer geautomatiseerd, zowel voor initiële captatie als voor updates, maar botst op 
moeilijkheden met de platformen. 

- Pagefreezer is zeer volledig en makkelijk in gebruik maar is beperkt tot accounts in eigen beheer, de 
geëxporteerde datasets tonen aansluitend ook geen functionele embedded data. 

- Webpreserver is een intuïtieve tool maar toont in z’n datasets onvolledigheden wat betreft embedded media 
en comments.  
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- Het bedrijf achter de tools Pagefreezer en Webpreserver werkt als officiële partner van de platformen in 
overeenstemming met de terms & conditions. Vooral op het juridische vlak is dat een pluspunt tegenover 
Archive-It.  

- Werken met het Twitter Development Platform komt tot slot als minst interessant uit de bus. De API 
rechtstreeks aanspreken vergt heel wat technische kennis en is enkel volledig bij de gratie van toegang van tot 
de Academic Track. Met een Elevated Track zijn de gecapteerde datasets onvolledig in omvang door de 
beperking van zeven dagen.   

Met andere woorden, we kunnen uit deze tweede reeks pilootprojecten een gelijkaardige conclusie trekken dan die 
van fase 1. Dé ene tool die alles kan bestaat voorlopig niet. De tests tonen wel aan dat, afhankelijk van de precieze 
noden, dagelijkse praktijk en het budget van de gebruiker, Webpreserver en Archive-It twee werkbare opties zijn.  
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	Voor beide manieren bestaat er bovendien een automatische piloot. De optie Quick Capture start met capteren na één klik op de knop, de optie Bulk Capture doet hetzelfde na configuratie van de te capteren set links. Met een minimum aan tijd start je dus een captatiesessie op. Die autopiloot durft echter haperen, zowel in de Quick als Bulk Capture. De platformen Facebook en Instagram lijken hiervoor het meest vatbaar te zijn. Pas nadat je manueel de pagina beweegt, start de tool opnieuw met automatisch capteren. Het is bovendien niet altijd duidelijk of de tool nog capteert of tot stilstand is gekomen. Er is geen statusbalk of waarschuwing. Het geautomatiseerde karakter van deze tool valt dus met een korrel zout te nemen: om een onverwachte stop te remediëren vereist de tool regelmatig menselijke controle en tussenkomst. 
	De tool maakt het ook mogelijk om zeer gericht te capteren dankzij het capteren met de Date Range of door specifieke links te capteren. Dankzij die optie Date Range in Quick Capture en de optie Collect The Links in Bulk Capture is het dus ook mogelijk om gericht elementen toe te voegen aan bestaande datasets. Dit proces verloopt echter niet geautomatiseerd: je moet zelf de data afbakenen of de te capteren links uitfilteren. 
	Tot slot werkt ook Web Preserver in overeenstemming met Twitter en Meta’s terms & conditions. Het moederbedrijf Pagefreezer is zoals gezegd officiële partner en die toestemming vanwege de platformen geldt volgens de vertegenwoordiger dan ook voor deze tool. 
	De datasets die Webpreserver capteert, bevatten de publieke posts van het account met inbegrip van eventuele comments. Tijdelijke stories, privé-accounts of interne berichten vallen buiten de mogelijkheden. Webpreserver capteert bovendien met behoud van look-and-feel. Gecapteerde posts worden dus gepresenteerd in de visuele context van het platform in kwestie. Op het vlak van metadatering vat de tool onder meer de titel, captatiedatum, enige trefwoorden indien toegevoegd, account, platform en URL-seed met tot slot nog een beschrijving en de checksum. De tool neemt ook embedded media op maar levert na export deze media als statisch en niet-functioneel bestand af in een PDF en WARC. 
	Webpreserver levert uiteindelijk onvolledige captaties. Datasets gecapteerd uit Facebook bevatten geen uitgeklapte comments. Datasets uit Instagram tonen de comments enkel als je via de optie collect the links individuele posts capteerde. Op die manier krijg je voor elke post een afzonderlijk WARC-bestand met daarin de visuele context van het platform, afbeelding, onderschrift en likes en comments. De captatie van alle platformen is na export in een statische vorm gegoten. De embedded media zijn niet langer functioneel of ontbreken volledig. Gezien posts op sociale media, mede onder invloed van de populariteit van TikTok, hoe langer hoe meer bewegend beeld bevatten is dat toch een probleem. 
	Tot slot is de werking van Webpreserver voor Twitter anders dan voor Facebook en Instagram. Voor Twitter is er geen Bulk Capture waardoor je beperkt bent tot de Quick Capture. Het is dan weer wel mogelijk om in bulk de interne berichten van een Twitter-account in eigen beheer te capteren.
	Archive-It werkt net zoals Pagefreezer met een eigen dashboard van waaruit de captaties gestuurd worden. Na inloggen kan je meteen de eerste crawls instellen, zonder verdere installatie. In tegenstelling tot Pagefreezer verloopt het captatieproces dus niet volledig geautomatiseerd. Voordat Archive-It z’n werk doet leg je een collectie aan waarin je aangeeft welke seeds gecapteerd moeten worden met welke afbakening van data. Op basis van die informatie capteert Archive-It automatisch op eenmalig of herhalende basis naargelang de instellingen. 
	In het dashboard is het vervolgens mogelijk om enkele statistieken betreffende de captatie te bekijken. Een gecapteerde dataset is enkel raadpleegbaar na export of via de Waybackmachine. Het exporteren verloopt tot slot rechtstreeks via de API. Er is geen downloadknop en je vraagt gecapteerde datasets op via een URL. Ofwel vraag je datasets op per collectie, ofwel vraag je datasets op per crawl. Automatisch en in bulk downloaden is mogelijk mits een bijkomend script, zonder bijkomend script moet handmatig elke WARC aangeklikt worden voor download.  
	De nood aan een correcte scope en het exporteren via de API zorgt er wel voor dat Archive-It een zekere leercurve heeft. Het vergt wat inlezen en uitproberen voor je de werking volledig in de vingers hebt en voor je het gewenste resultaat bereikt.
	De inhoud van de gecapteerde dataset wordt in het geval van Archive-It bepaald door het correct instellen van de scoping (afbakening en configuratie) van de crawl. De basismogelijkheden van de tool, zonder verdere specificatie van de scope, capteren de eigen berichten van het account in kwestie. Comments op berichten horen daar niet bij maar embedded media en eventuele weblinks worden wel mee opgenomen, net zoals de look-and-feel. Mits een bredere scoping is er nog meer mogelijk. Bijvoorbeeld het ophalen van data uit andere accounts en websites die gelinkt worden in een post. Wat betreft metadata kan je in de export zelf de nodige metadatering toevoegen waar nodig. 
	De invloed van de platformen op de werking van de tool vormde een probleem. Op het moment van de trial ondervond Archive-It problemen met de captatie van platformen onder de paraplu van Meta, namelijk Instagram en Facebook. Captaties van beide platformen leverden de facto lege WARC-bestanden op, de tool liep steeds vast op de inlogpagina. Aanpassingen aan de scoping van de captatie of zelfs het toevoegen van login-gegevens verhielpen niets. Voor andere platformen bleken er geen problemen te zijn, maar ook Archive-It ondervindt dus moeilijkheden bij het capteren.
	Bij het capteren via de Twitter API moet een zekere drempel worden overwonnen. In de eerste plaats omdat het aanvragen van toegang tot de API niet vanzelfsprekend is. Enkel onderzoekers met een zeer concrete onderzoeksvraag krijgen na een uitgebreide aanvraagprocedure toegang tot de Academic Track. Die Academic Track is qua mogelijkheden het hoogst haalbare en laat toe om tot tien miljoen tweets per maand te capteren zonder beperking in de tijdspanne. Het niveau daar net onder, de Elevated Track, is beperkt tot het capteren van twee miljoen tweets en een periode van maximum zeven dagen terug in de tijd. Afhankelijk van de publicatiehoeveelheid van accounteigenaars en de hoeveelheid van geviseerde accounts biedt deze laatste optie de mogelijkheid voor archiefinstellingen om datasets op te bouwen. 
	Na een goedgekeurde toegang moet er zelf een query gecodeerd worden om de data uit de API op te vragen. Enige technische kennis is dus een minimumvereiste om succesvol te capteren. 
	De volledigheid van de gecapteerde datasets staat of valt bij het soort API key waarvoor je de toelating wel of niet krijgt. Indien je niet beschikt over de Academic Track zal je nooit helemaal tot bij het begin van een account kunnen teruggaan voor captatie. Voor instellingen die enkel een periodieke aanvulling van een bestaande dataset willen uitvoeren is dit een werkbare optie maar voor wie helemaal tot in het begin van een account wil capteren wordt het moeilijk.
	De Twitter API aanspreken, leverde tijdens de pilootprojecten datasets op in het JSON-formaat. Dat betekent meteen ook dat enige visuele context of embedded media wegvallen. Enkel een URL naar de embedded media wordt gecapteerd niet het beeld zelf. Inhoudelijk is de captatie best volledig. Je krijgt het eigenlijke bericht samen met een heleboel metadata zoals de Twitter ID’s, auteur, bron van de post, datering en meer. 
	Kortom, er is heel wat mogelijk wat betreft capteren via het Twitter developer platform maar alles opgeteld zijn er gebruiksvriendelijkere alternatieven die zeer vergelijkbare resultaten opleveren.  Twarc is daar een goed voorbeeld van. Door het rechtstreeks aanspreken van de Twitter API  voldoet je gecapteerde dataset evenwel aan Twitters terms & conditions.
	3. Algemene conclusie
	Opnieuw moeten we vaststellen dat de invloed van de platformen en hun werk achter de schermen enorm groot is op de werking van de captatietools. Archive-It werkte bijvoorbeeld prima voor Twitter-accounts maar liep onherroepelijk vast op het inlogscherm wanneer Facebook of Instagram gecapteerd werden. Uit een gesprek met de vertegenwoordigster van Archive-It bleek dat het bedrijf op de hoogte is van die problematiek, dat hun backoffice op zoek is naar oplossingen maar dat ze de ontwikkelingen van Meta maar moeilijk kunnen bijhouden. Een gelijkaardig verhaal bij Pagefreezer en Webpreserver. Vooral de tool Webpreserver leek het moeilijk te hebben met Facebook en Instagram. De autopiloot haperde op geregelde basis en de geëxporteerde datasets toonden onvolledigheden wat betreft embedded media en comments. Het grote probleem van de gratis open source tools, namelijk dat ze het van de ene op de andere dag moeilijk kunnen krijgen met bepaalde socialemediaplatformen, stelt zich dus ook bij de commerciële tools. 
	De commerciële tools hebben echter wel een voorsprong wat betreft ondersteuning. Ze beschikken over een development team dat meteen op zoek kan naar oplossingen, terwijl de gratis tools veelal bestaan dankzij of onderhouden worden door vrijwilligers. Bij gebruik van de tools sta je er bovendien ook niet alleen voor als er wat misgaat. Bij de gratis tools moet je zelf op zoek naar oplossingen terwijl je bij de commerciële tools kan terugvallen op technische support.
	Elk van de geteste tools heeft vervolgens zijn eigen voor- en nadelen:
	- Archive-It werkt zeer geautomatiseerd, zowel voor initiële captatie als voor updates, maar botst op moeilijkheden met de platformen.
	- Pagefreezer is zeer volledig en makkelijk in gebruik maar is beperkt tot accounts in eigen beheer, de geëxporteerde datasets tonen aansluitend ook geen functionele embedded data.
	- Webpreserver is een intuïtieve tool maar toont in z’n datasets onvolledigheden wat betreft embedded media en comments. 
	- Het bedrijf achter de tools Pagefreezer en Webpreserver werkt als officiële partner van de platformen in overeenstemming met de terms & conditions. Vooral op het juridische vlak is dat een pluspunt tegenover Archive-It. 
	- Werken met het Twitter Development Platform komt tot slot als minst interessant uit de bus. De API rechtstreeks aanspreken vergt heel wat technische kennis en is enkel volledig bij de gratie van toegang van tot de Academic Track. Met een Elevated Track zijn de gecapteerde datasets onvolledig in omvang door de beperking van zeven dagen.  
	Met andere woorden, we kunnen uit deze tweede reeks pilootprojecten een gelijkaardige conclusie trekken dan die van fase 1. Dé ene tool die alles kan bestaat voorlopig niet. De tests tonen wel aan dat, afhankelijk van de precieze noden, dagelijkse praktijk en het budget van de gebruiker, Webpreserver en Archive-It twee werkbare opties zijn. 

