
Filter opties: 
Binnen de mediabank omgeving van het NAS kan het zoeken op 2 manieren plaatsvinden: 

1. Het invoeren van zoektermen: 

 
Foto 1, zoektermen 

 

2. Het filteren naar specifieke zoektermen: 

                
Foto 2, filters 

 

 

De werking op mobile devices 
 

Zoek resultaten: 
Bij het zoeken naar foto’s, video’s en audiobestanden verschijnen er 2 soorten records (zie foto 3, 

zoekresultaat hieronder): 

1. Records met 1 bestand (foto |video |audio) ZONDER een     (navigeer icoon) 

2. Records met meerdere bestanden (foto’s |video’s |audio’s) MET een     (navigeer icoon) 

         
        Foto 3, zoekresultaat 

 

 Hoe om te gaan met records die geen   (navigeer icoon) hebben? 

1. Records zonder een     (navigeer icoon) bevatten 1 bestand (foto |video |audio) 

2. Klik op het record. 

 

 



3. Eerst verschijnt er een scherm met de metadata (informatie over het record): 

 
Foto 4, informatie over een record 1a 

4. Om het bestand te bezichtigen klikt u op dat kruisje  (rechtsboven).  

5. Om de informatie over het record wederom open te maken, kunt u klikken op   

6. Wenst u het bestand te downloaden, dan kunt u klikken op   

7. Voor het delen van een link (record), kunt u gebruikmaken van de permalink knop     of 

deze rechtstreeks delen op Facebook door te klikken op      

 

Hoe om te gaan met records die wel een    (navigeer icoon) hebben : 

1. Records met een     (navigeer icoon) bevatten meerdere bestanden (foto’s |video’s 

|audio’s). Voor het klikken op een record, kunt u vanuit het zoek resultaat (zie foto 3, 

zoekresultaat) klikken op het   (navigeer icoon) om de andere foto’s |video’s |audio’s  te 

bezichtigen. 

2. Wilt u de bestanden beter te bezichtigen, dan kunt u klikken op het record. 

3. Eerst verschijnt er een scherm met de metadata (informatie over het record): 

 
Foto 5, informatie over een record 1b 

8. Voor het bezichtigen van de bestanden klikt u op dat kruisje  (rechtsboven).  

9. Indien u een overzicht wil hebben van alle foto’s |video’s |audio’s , kunt u klikken op   

10. Hierna verschijnt er een scherm met het overzicht van alle foto’s |video’s |audio’s die 

gekoppeld zijn aan het record: 

 



 

 

 
Foto 6, overzicht bestanden 

11. Klik op het gewenste bestand (foto |video |audio), deze wordt vervolgens in rood 

gehighlight. Hierna klikt u op dat kruisje  (rechtsboven) voor het bezichtigen van het 

bestand. Na het bezichtigen kunt u dezelfde stappen herhalen voor de andere bestanden.  

12. Om informatie over het record wederom open te maken, kunt u klikken op   

13. Wenst u het bestand te downloaden, dan kunt u klikken op het   

14. Voor het delen van een link (record) met anderen, kunt u gebruikmaken van de permalink 

knop  of deze rechtstreeks delen op Facebook door te klikken op      

 

De werking op desktop: 
De werking op desktop is hetzelfde zoals de mobile versie van de mediabank, alleen verschijnen de 

in rood gehighlightte bestanden (foto’s |video’s |audio’s) na het klikken op  knop direct aan de 

rechterzijde. 

 
 


