
Onlinekurser i Arkibas november 2020 
 

SLA og Arkibas kører i løbet af november 2020 en række onlinekurser i brugen af 

Arkibas.  

Kurserne afholdes via Teams og varer 1-2 timer afhængig af, hvor mange spørgsmål, 

der dukker op undervejs. Alle kurserne ligger kl. 09.30-11.30. 

Det er gratis at deltage i kurserne, men da der er begrænsning på 15 deltagere, så 

skal man tilmelde sig til kurserne via SLA’s hjemmeside 

www.danskearkiver.dk/arrangementer. 

Dagen før kurset får man tilsendt en mail med link til Teams. 

 

Kom godt i gang med Arkibas og lav en journal – tirsdag den 3. november 

Introduktion til Arkibas’ brugerflade og trin for trin gennemgang af, hvordan man 

laver en journal i Arkibas. Undervejs taler vi kort om principperne for journaler, og vi 

ser på brugen af filbiblioteket og hvordan man søger i journaler. 

 

Sådan registrerer man et enkelt billede – torsdag den 12. november 

Vi gennemgår trin for trin, hvordan man registrerer et enkelt billede i Arkibas, 

herunder hvordan man laver geotags, henvisninger og relationer. Undervejs taler vi 

kort om principperne for registrering, og vi ser på hvordan man søger i registreringer. 

 

Sådan registrerer man en billedserie – mandag den 16. november 

Vi gennemgår trin for trin, hvordan man registrerer billedserier i Arkibas, herunder 

hvordan man laver geotags, henvisninger og relationer. Undervejs taler vi kort om 

principperne for registrering, og vi ser på hvordan man søger i registreringer. 

 

Sådan registrerer man en arkivfond – onsdag den 25. november 

Vi gennemgår trin for trin, hvordan man registrerer arkivfonde i Arkibas, herunder 

hvordan man laver geotags, henvisninger og relationer, og hvordan man lægger en 

kilde på registreringen. Undervejs taler vi kort om principperne for registrering, og vi 

ser på hvordan man søger i registreringer og kilder. 

  

http://www.danskearkiver.dk/arrangementer


Fredagsbarer 
I november og december afholder SLA og Arkibas to fredagsbarer. 

Det er gratis at deltage og der er ingen tilmelding. Link til fredagsbaren offentliggøres 

dagen før mødet. 

 

Spørg om Arkibas – 20. november kl. 11.00-12.00 

Vi gennemgår kort muligheden for at sælge arkivets billeder via arkiv.dk. Herefter er 

der mulighed for at stille spørgsmål til brugen af Arkibas. Alle spørgsmål er 

velkommen, så kom ind og stil de spørgsmål, som trænger sig på, i forhold til brugen 

af Arkibas. 

 

Spørg om Velux – 4. december kl. 9.30-10.30 

Vi gennemgår de nye regler for at søge Veluxfonden og der bliver mulighed for at 

stille spørgsmål. Kom ind og stil de spørgsmål, som trænger sig på, inden du sender 

din ansøgning afsted. 


