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Uitgangspunt 

De controleur bepaalt welke invoer de juiste is en corrigeert waar nodig. 

 

 

Lees ook de invoerinstructie voor informatie over de 

 

 

 Hoe te controleren 

 

1. U opent en sluit de fragmenten door op de titel

 

2. De start- en eindtijden van de invoerders worden onder elkaar getoond. 

van de invoerder die overeenkomen met de video. 

klopt, klikt u op het > icoontje naast de ingevoerde tijd 

 

3. Wanneer de invoer van de twee invoerders afwijkt, is

naast de titel van het fragment. 

tijden niet vinden, kunt u dit 

 

4. De controleur heeft de mogelijkheid om punten toe te kennen aan de invoerder. 

een invoerder erg veel fouten heeft gemaakt kunt het vinkje bij het

invoeren’ weghalen.  

 

5. Nadat u een fragment heeft nagekeken, klikt u op ‘klaar’. Zo loopt u alle fragmenten langs. 

Wanneer u alle fragmenten heeft nagelopen

om naar de volgende video te gaan.

 

Buttons voor de controleur 

 

• ‘Scan heropenen’: Via deze 

kunt dit bijvoorbeeld 

met de video. 

 

• ‘Opmerkelijk’: Komt u iets opmerkelijks tegen, klik dan op de

wat u opmerkelijk vindt. 

 

• ‘Probleem’: Loopt u tegen een probleem aan, 

expert van Archief Eemland in

over een bepaald fragment. 
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voerders niet overeen komen 
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