VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
Ik heb de reis per trein alleen gemaakt maar een andere collega is met het vliegtuig gegaan naar dezelfde
Workshop in Duitsland

HOELANG DUURDE DE REIS?
De reis duurde in totaal 4 dagen inclusief de treinreis heen en terug van ongeveer 7 uur.

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Het doel van de reis was het volgen van een twee daagse workshop QM Management (Metamorfoze) bij de
leverancier van scanner hard en software Zeutschel in Tubingen Duitsland. Deze worden gebruikt bij het
project Digitalisering Bouwdossiers met projectleider Carla de Waal.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Tijdens de reis heb ik uitsluitend de overstap stations en de eindbestemming Tubingen bezocht. Het kantoor
van Zeutschel was daar met de auto ongeveer 20 minuten vandaan en we werden in de ochtend met nog 4
anderen uit Zweden en Finland opgehaald om dezelfde workshop te volgend

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
De namen van de mede cursisten uit Finland en Zweden heb ik niet kunnen onthouden. Mocht ik ze in de
toekomst tegenkomen dan zal ik ze vast nog wel herkennen. In elk geval hadden deze heren al jaren ervaring
met de
De training werd gegeven door Volker Jansen (Technical Director) en hoewel de theorie erg complex was heeft
hij zeer veel kennis van de software en hardware.
Ook heb ik medewerkers van Zeutschel van de vorige dienstreis ontmoet: Alexander Sander (Regional Sales
Manager) en Frank-Ulrich Weber (Product Manager Software Solutions). Een week later kwam de heer Weber
naar Nederland om training te geven in de Kitodo software aan de gebruikers voor het project Digitalisering
Bouwdossiers.

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Ik heb kennis gemaakt met de gedachte achter de Metamorfoze standaarden voor het behoud van kleuren en
informatie in digitaliserings projecten. En tijdens de workshop is uitgelegd hoe deze met de QM Tool (software
van Zeutschel) gebruikt kunnen worden om dagelijks te controleren of de scan apparatuur juist is afgesteld om
deze specificaties te garanderen.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Er zijn op het moment over de inhoud van deze workshop geen vervolg afspraken gemaakt. Wel zijn er voor de
Kitodo software in de toekomst bijeenkomsten waar ik naar toe zou kunnen gaan maar dat is nu nog niet
bekend.

