Släktdatas årsmöte 2017
Förslag till samarbete med Arkiv Digital
Bakgrund
Under många år så har vi haft diskussioner med bl.a Arkiv Digital (AD) om någon form av närmare
samarbete. Saker som vi har diskuterat har varit möjlighet att visa/koppla originalbilder till våra
registerposter och möjlighet för AD att kunna utnyttja vårt data för sökning. Ett stort problem som vi inte
har kunnat hitta någon lösning på är att registren i princip inte ägs av Släktdata utan av registrerarna.

Förslag till samarbetsavtal
Dela delar av vår databas med AD för användning i deras egen sökfunktion. Vilka delar (t.ex Namn,
datum, församling, adress) som ska delas är inte bestämt. Målet är att det data som vi delar ska hållas helt
synkroniserat med vår databas, dvs att rättningar/ändringar hos AD direkt kommer tillbaka till vår
databas.
Ge styrelsen eller av styrelsen utsedd arbetsgrupp mandat att förhandla fram ett avtal med Arkiv
Digital om delning av data med följande villkor:
1. Att datat inte får spridas vidare utöver vad som ingår i avtalet
2. Att alla aktiva registrerare tillfrågas och ges möjlighet att stå utanför avtalet
3. Att alla ändringar i datat som görs i Arkiv Digitals system återförs till Släktdata
4. Att vi få lämplig ersättning, t.ex i form av abonnemang som vi kan låta aktiva registrerare
använda
Genom detta samarbetsavtal så vill vi åstadkomma följande:
● Öka tillgängligheten av våra register på fler sätt än vi har nu
Sökning i våra register även hos AD
● Öka möjlighet att verifiera databasens uppgifter med originalkällan
Direktlänk i sökresultat till originalsida eller kanske till och med visad originalsida direkt i
sökresultatet
● Få hjälp att hantera rättningar för att höja kvalitéten på vårt data
AD har rutiner och personal för att göra rättningar och återföra dessa till oss
● Länk till Släktdata direkt i ADs sökresultat
Dvs ökad webbexponering som i sin tur ger ökat antal besökare och därmed ökade
annonsintäkter för oss.
● Gratis tillgång till ADs originalbilder för registrerare
T.ex genom abonnemang för alla aktiva registrerare

Fördelar
För släktforskaren
●
●
●





Direkt möjlighet att verifiera uppgifter mot originalkällan hos AD, antingen via en
direktlänk till rätt sida i ADs system eller direktvisning av sidan direkt hos oss.
Möjlighet att direkt rätta felaktiga uppgifter via ADs funktion för detta ändamål.
Rättningarna skickas efter kontroll/godkännande även tillbaka till vår databas.
Ökad tillgänglighet
Eftersom sökning även går att göra hos AD

För registreraren
●

●
●

Tillgång till originalbilder från AD (för aktiva registrerare)
Detta kan t.ex ske genom att AD tillhandahåller abonnemang som vi kan låta registrerare
använda.
Ökad spridning och nytta av arbetet till fler släktforskare genom ADs söksystem
Ökad kvalitét på arbetet genom att fler släktforskare får möjlighet att föreslå rättningar

För Föreningen Släktdata
●

●
●

Bättre presentation av sökresultat med originalbild och/eller länk till originalbild
AD har lovat att hjälpa till med indexering/uppdatering av våra register så att vi kan
länka till/hämta originalbilderna i våra sökresultat. I dagsläget finns den möjligheten
bara i en delmängd av våra register.
Ökad kvalitét genom rättningar som görs hos AD
Ökad webbexponering i form av länkar direkt från ADs sökresultat och på andra
webbsidor hos AD
Detta är viktigt för våra annonsintäkter

För Arkiv Digital
●

Bättre funktion genom att kunna erbjuda sina användare sökning i de typer av register
som vi har.

Nackdelar/problem(att lösa)
För släktforskaren (slutanvändaren)
●

Inga

För registreraren
●

Kommersiell användning av registren
Genom att AD tillhandahåller sökningar i registren på liknande sätt som vi gör.
För att detta ska tillåtas så måste vi få registrerarens tillåtelse att dela med oss av datat.

För Föreningen Släktdata
●

Risk för minskat antal besökare hos oss eftersom delar av datat även finns sökbart hos
AD
Denna risk är liten eftersom ADs sökning rimligen kommer att vara mer begränsad än
den vi har. AD måste ju samordna med sökningar i andra registertyper, t.ex
mantalslängder och behöver därmed begränsa detaljinformationen i sökresultaten.
ADs sökning kommer sannolik även att kräva abonnemang.

