
Szkennelés szabályai digitális
szövegkiadásokhoz

A szkennelést a Digitalizáló Műhely végzi a következő szabályok szerint.

Alapvető szabályok

- TIFF formátum
- 600 dpi
- Félbehajtott lapok esetén a fél oldalakat külön szkennelni!
- Sorrend: boríték-levél-melléklet ( = 1 levélobjektum)

+ Képeslap, levelezőlap esetén a kép kerül előre. Ha nincs kép, a címzés kerül előre.

Fájlelnevezési konvenció

Levelezéskiadás
A Kézirattárban egy dosszié kap egy leltári számot, ez a dosszié nem csak egy levélobjektumot,
hanem egy egész levelezési irányt (= a levélíró egy személynek írott összes levele)
tartalmaz(hat). A digitalizáció során azonban a levélobjektumokat külön egységként kezeljük.

Mappanév:
1 levélobjektum mindig 1 külön mappa.
Mappa neve: leltáriszám_levélobjektumsorszáma

Azaz: a leltári szám (levelezési irány=dosszié leltári száma) + alávonás és közvetlenül a
levélobjektum sorszáma (1, 2, 3 stb), amely azt jelzi, hogy az adott levelezési irányon belül
hányadik levélobjektum.

Példa 1:
Ha a levelezési irány leltári száma: PKEL'V.=5239#1, és a levelezési irány több levélobjektumot
tartalmaz, akkor az ebben a dossziéban lévő levélobjektumok a következő mappaneveket
kapják:



PKEL'V.=5239#1_1
PKEL'V.=5239#1_2
PKEL'V.=5239#1_3

Példa 2:
Amennyiben a levelezési irány csak 1db levélobjektumot tartalmaz, a levélobjektum mappaneve
marad a leltári szám! (Tehát nem adunk sorszámot a levélobjektumnak):
PKEL'V.=5239#1

Képek neve:

Kép neve: mappanévoldalbetűje

A képek elnevezésénél ugyanaz az alapszabály: leltári számmal kezdődik + alávonás és
közvetlenül a levélobjektum sorszáma (eddig ugyanaz, mint a mappanév), majd ez után
közvetlenül az oldal jelölése kisbetűkkel (a, b, c stb):

Példa 1:
Ha a levelezési irány leltári száma: PKEL'V.=5239#1, és a levelezési irány több levélobjektumot
tartalmaz, akkor az első levélobjektum képei a következő nevet kapják:
PKEL'V.=5239#1_1a
PKEL'V.=5239#1_1b
PKEL'V.=5239#1_1c

Példa 2:
Amennyiben a levelezési irány csak 1db levélobjektumot tartalmaz, itt sem adunk sorszámot a
levélobjektumnak:
Tehát:
- ha 1 levélobjektum van a dossziéban és annak 1 oldala van, akkor a leltári szám után
alávonás és kis "a" betűvel jelöljük:
PKEL'V.=5239#1_a.tif
- ha 1 levélobjektum van a dossziéban és annak több oldala van, akkor a leltári szám után
alávonás és kis betűkkel jelöljük:
PKEL'V.=5239#1_a.tif
PKEL'V.=5239#1_b.tif és így tovább.

Egy levélobjektumon belüli boríték, levél, melléklet oldalai nincsenek megkülönböztetve, abc
sorban kisbetűkkel jelöljük.

Példa:
PKEL'V.=5239#1_1a - a boríték címzés oldala
PKEL'V.=5239#1_1b - a boríték másik oldala



PKEL'V.=5239#1_1c - a levél első oldala
PKEL'V.=5239#1_1d - a levél második oldala
PKEL'V.=5239#1_1e - a levél harmadik oldala
PKEL'V.=5239#1_1f - a levél melléklete

Ha elfogynak az abc-s betűk → eddig za, zb, zc stb. módszerrel folytatódott az elnevezés.
Felvetődött az aa, bb, cc stb. elnevezés, de kérdés, a sorbarendezésnél ez nem okoz-e
problémát.

Mentés helye
“Q” meghajtó
Kézirattár mappa/DBK mappa/projekt mappa (pl. Kiss_Jozsef).
A DBK mappához kap a PIM DBK írási jogosultságot.

Mediaweb-feltöltés (master képek)
A master képek feltöltését mediawebbel a Huntékába a Digitalizáló Műhely végzi a következő
szabályok szerint.

1. Leellenőrzött és elfogadott képek feltöltése eredeti mappastruktúrában (zip-be
csomagolva)
Pl. zip-ben mappák, amelyek a képeket tartalmazzák:
PKEL'V.=5239#1_1
PKEL'V.=5239#1_2
PKEL'V.=5239#1_3
PKEL'V.=5239#2_1
PKEL'V.=5239#2_2
PKEL'V.=5239#3

Mediaweb beállítások:

Feltöltés
Tár: PIM Kéziratanyag



Fájlnév leképzés: PIM mapping
Importálási stratégia: egyezőek
Hozzáférés: belső
Publikus kapcsolat: igen
Média típus: automatikus felismerés
Feltöltés a Transkribus rendszerbe: checkbox pipa

Archiválás
Minősítő: master

2. Q meghajtóról törlés a sikeres feltöltés után
3. Értesítés a DBK-nak a feltöltésről


