Trenger du en samarbeidspartner i digitaliseringsarbeidet?

DigForsk AS er et nasjonalt senter for digitalisering av arkiv og samlinger med relevans for
forskning, utdanning og formidling. DigForsk
bygger på et samarbeidsprosjekt mellom universitetene i Norge og er heleid av Universitetet i
Oslo.
Hva kan vi gjøre for deg?
DigForsk tilbyr først og fremst arbeidskraft for
registrering av data fra arkiv og samlinger. Vi
har erfaring med ulike typer kildemateriale
som protokoller, eldre tidskrifter, fotografier og
arkivkort, håndskrevne notater. Originalteksten kan være håndskrevet eller maskinskrevet.
Vi kan i tillegg bistå med skanning av dokumenter og fotografier. For å hindre slitasje på
originaldokumentene, er det vanlig å skanne
dem før registreringen. Ofte ønsker også oppdragsgiver innskannete dokumenter til bruk i
formidlingsøyemed. Data som er registrert om
et dokument kan kobles opp til et skannet bilde
av originaldokumentet.
DigForsk digitaliserer og transkriberer også
lydopptak som intervjuer eller sang. Transkriberte og/eller digitaliserte lydopptak kan leveres
med tidskoder og emneord knyttet til innholdet
i opptakene.
Arbeidsprosessen
Som regel digitaliserer vi materialet ved en av
våre registreringssentraler. Deretter transkriberer vi informasjonen (fra skannet dokument
eller fra originalmaterialet) på den måten som
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oppdragsgiver ønsker. Ofte har oppdragsgiver
en database fra før som det skal registreres inn i.
Da installerer vi databaseprogrammet på våre
maskiner, eller vi logger oss på via nett, og registrerer direkte inn i databasen. Ved oppstart
holder oppdragsgiver opplæring i bruk av databaseprogrammet og i rutinene for registreringen.
Våre registreringssentraler ligger i Finnmark.
Vi har lang erfaring og gode rutiner for å følge
opp arbeidet i en desentralisert bedrift. Ved
hver registreringssentral er det 6-10 medarbeidere og en produksjonsleder. Lederen følger
opp medarbeiderne og er din kontaktperson for
oppdraget, med jevnlig rapportering om fremdriften i registreringen.
Oppdragsgivere
Våre oppdragsgivere er som regel tilknyttet
arkiv, museer eller forskningsmiljøer. Felles for
de som henvender seg til oss er et ønske om å
bedre tilgjengeligheten av sine samlinger og
arkiv gjennom digitalisering av materialet.
DigForsk samarbeider med både institusjoner
og private men vi har tidligere gjort flest oppdrag for med museer, bibliotek og arkiver.
Eneste kriteriet vi stiller, er at digitaliseringen
må ha relevans for forskning, utdanning eller
formidling. Det bør i tillegg foreligge en plan for
hvordan materialet i digital form skal gjøres tilgjengelig.

DATTERSELSKAP AV UNIRAND AS
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Finansiering
DigForsk samarbeider med NAV, og oppdragsgiver bidrar kun til lønn for produksjonsledelse
og særskilte kostnader knyttet til registreringsoppdraget. Arbeidskraften er basert på NAVtiltak.
Erfaring viser at midler til digitalisering av
arkiv og samlinger kan søkes fra Kulturrådet og
andre kilder. DigForsk AS kan være behjelpelig
med søknadsskriving og tilrettelegging for nye
prosjekter.

Kontakt
Ta kontakt med Jennifer eller Isabel:
Jennifer Akselsen, direktør
Telefon: 22 85 70 04 / 905 84 952
E-post: post@digforsk.no
Isabel C. Rynning, koordinator
Telefon: 22 85 51 84 / 992 96 631
E-post: post@digforsk.no
www.digforsk.uio.no

”DigForsk tilbyr arbeidskraft for registrering av data
fra arkiv og samlinger. Vi
har erfaring med ulike typer
kildemateriale som lydfiler,
protokoller, fotografier og
arkivkort”

