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Veel mensen genieten van een welverdiende vakantie, maar achter de
schermen wordt ondertussen hard
gewerkt aan De Digitale Voorziening
(DDV). In deze korte uitgave van
DigiTaal leest u het laatste nieuws.

Kort nieuws

Aansluitproces omroepen binnenkort beschikbaar
In de vorige DigiTaal vertelde Marion Tummers over het aansluitproces dat omroepen
moeten doorlopen om gebruik te kunnen maken van DDV. De verwachting is dat in de loop
van augustus op www.dedigitalevoorziening.nl alle informatie omtrent het aansluitproces te
vinden is; zowel de procedures als de aanvraagformulieren zijn dan beschikbaar. Omroepen
kunnen zich nu al voorbereiden op de aansluiting. Publieke Omroep heeft een document
verspreid aan de leden van de Voortrekkersgroep waarin beschreven staat aan welke
basisvoorwaarden een omroep moet voldoen om aangesloten te kunnen worden
op DDV. Dit document is beschikbaar op www.dedigitalevoorziening.nl onder Documenten Communicatie. Voor meer informatie met betrekking tot het aansluitproces
kunt u contact opnemen met Rudolf van Beijmerwerdt van Publieke Omroep
(Rudolf.van.Beijmerwerdt@omroep.nl).

Goede afspraken
vergemakkelijken hergebruik en een soepel
productieproces
Voor een soepele introductie van de
nieuwe digitale productietechnieken die
DDV biedt, hebben Publieke Omroep, NOB,
Beeld en Geluid en de omroepen EO, AVRO,
KRO, NCRV en Stichting AKN een Service
Level Agreement ontwikkeld. Een SLA is
een contract tussen een klant en een leverancier over het te leveren niveau en de
soort dienstverlening.
De SLA beschrijft het proces van
schemaplanning, via productie en uitzending tot en met archivering en hergebruik
van televisieprogramma’s. De SLA is gebaseerd op de volgende drie vragen:
• Hoe komt een uitzendschema tot stand;
• Welke informatie en welk materiaal zijn
wanneer nodig;
• Welke diensten bieden de betrokken
partijen elkaar aan.
Wilt u nadere informatie over de SLA of
wilt u exemplaar van de overeenkomst
ontvangen, dan kunt u contact opnemen
met Angelia Ragghou, Management
assistente Publieke Omroep TCE, e-mail:
angelia.ragghou@omroep.nl.

Integratieteam
Uitzenden Publiek
en TCE
NOB Uitzenden Publiek en Publieke
Omroep TCE zijn de primair verantwoordelijke afdelingen voor de uitzending van
tv-programma’s. De komst van DDV betekent een behoorlijke verandering voor deze
afdelingen. De voorbereiding hierop is in
volle gang: er is een Integratieteam DDV
opgezet, bestaande uit afgevaardigden van
Uitzenden Publiek en TCE. Het integratieteam wordt ondersteund door twee medewerkers van Capgemini. In overleg met het
DDV projectteam heeft het integratieteam
gekeken welke veranderingen de komst van
DDV met zich meebrengt.
Het nieuwe werkproces, dat loopt van
het voorbereiden van de uitzending tot
ingest, kwaliteitscontrole en preview, is in
kaart gebracht en er is gekeken welke
nieuwe taken medewerkers van beide afdelingen krijgen. Het integratieteam heeft
de consequenties voor de planning en de
bezetting ingeschat, en een opleidingstraject in gang gezet. Tijdens dit opleidingstraject worden de betrokken medewerkers
voorbereid op de komst van DDV én op
een nauwere samenwerking tussen de
twee afdelingen.

Beeld en Geluid gaat
over op iMMix
Eind van dit jaar stapt Beeld en Geluid
over op de eerste versie van de nieuwe
(multimedia) catalogus iMMix. Deze catalogus biedt de mogelijkheid te zoeken naar
recente tv en radio-programma’s die dagelijks op tape of CD instromen in het archief.
Een tweede versie van iMMix is gepland
op het moment dat DDV “live” gaat. Voor
het recente tv-materiaal zijn dan ook bewegend beeld en key-frames toegevoegd.
Bovendien archiveert Beeld en Geluid vanaf
dan 100 % van de programma’s van
Nederlandse makelij. De huidige online
catalogus (Avail) blijft vooralsnog bestaan
naast iMMix. Avail geeft namelijk toegang
tot alle gearchiveerde programma’s tot aan
de datum van ingebruikname van iMMix.
De conversie van de gegevens in Avail naar
iMMix vindt waarschijnlijk plaats in de
winter van 2005-2006. Na deze conversie
zitten alle beschrijvingen van Avail in iMMix
en faseert Beeld en Geluid Avail uit.
De Media Academie draagt zorg voor
het trainen van gebruikers op het nieuwe
systeem.

Wij wensen u een
prettige vakantie!
Colofon:
DigiTaal is een uitgave van
De Digitale Voorziening en
verschijnt tweemaandelijks.
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