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PRÓXIMOS EVENTOS:


16 de Novembro de 2011 - A
Torre do Tombo ao encontro de
Todos em 2011
A Torre do Tombo preparou a
iniciativa A TT ao encontro de
todos em 2011, a realizar no
auditório, no próximo dia 16 de
Novembro, com a intenção de dar
a conhecer a todos os
interessados, alguns dos
documentos trabalhados e
disponibilizados em 2011.
Ler mais...


18 e 19 de Novembro de 2011 -
Leitura digital em debate no
Encontro da Rede Concelhia de
Bibliotecas Escolares de Leiria
Realiza-se nos próximos dias 18 e
19 de novembro na Biblioteca
Municipal ALV o IV Encontro da
Rede Concelhia de Bibliotecas
Escolares, destinado a Professores
Bibliotecários e outros professores
e educadores do concelho de
Leiria e concelhos limítrofes.
Ver programa do encontro...


21 de Novembro de 2011 -
Intellectual Property Rights
and Digital Preservation
Vai realizar-se no dia 21 de
Novembro em Clifton Hill House,
Bristol University, Bristol o evento
Intellectual Property Rights and
Digital Preservation.
Ler mais...


24 e 25 de Novembro de 2011 -
2ª Conferência Luso-Brasileira
sobre Acesso Aberto
Vai realizar-se nos dias 24 e 25
de Novembro, na CPRM – Serviço
Geológico do Brasil, no Rio de
Janeiro, Brasil, a 2ª Conferência
Luso-Brasileira de Acesso Aberto
Ler mais...


12 de Dezembro de 2011 -
Sistema Integrado de
Informação Arquivística –
SIIAMEI
A Secretaria-Geral do Ministério
da Economia e do Emprego
apresenta a 12 de Dezembro, no
Auditório da DGARQ, o projecto
Sistema Integrado de Informação
Arquivística – SIIAMEI, projecto
co-financiado que decorreu de


Nova Recomendação sobre digitalização e preservação digital


A Comissão Europeia acaba de adoptar uma Recomendação sobre digitalização e
preservação digital, solicitando aos Estados Membros que intensifiquem esforços,
conjuguem os seus recursos e envolvam o sector privado na digitalização de
conteúdos culturais e sua disponibilização na Europeana, o portal europeu de
bibliotecas, arquivos e museus.


Mais especificamente, a Recomendação convida os Estados Membros a:


1. estabelecer uma sólida planificação dos seus investimentos em digitalização
e a motivar parcerias público-privadas para partilhar os gigantescos custos
de digitalização (recentemente estimados em 100 biliões de Euros). A
Recomendação identifica princípios chave para que tais parcerias sejam
Justas e equilibradas;


2. disponibilizar na Europeana 30 milhões de objectos até 2015, incluindo
todas as obras principais da cultura europeia já não protegidas por direito
de autor, assim como todos os conteúdos digitalizados com dinheiros
públicos;


3. disponibilizar em linha mais materiais sob direito de autor através, por
exemplo, da criação de um enquadramento legal que permita a
digitalização em massa e a acessibilidade além fronteiras de obras já não
disponíveis comercialmente;


4. reforçar as suas estratégias e adaptar as suas legislações de forma a
garantir a preservação a longo prazo de conteúdos digitais assegurando,
por exemplo, que os materiais depositados não têm protecções técnicas
que impeçam a sua preservação.


Ler mais...
Ver o texto da recomendação... 
-------------------------------------------------------------------------------------


Arquivo Municipal de Mafra já disponibiliza informação através do DigitArq


O Arquivo Municipal de Mafra já disponibiliza informação através do DigitArq em
http://arquivo.cm-mafra.pt/. Já tem mais de 7 mil registos on-line indo de
encontro ao cumprimentos dos seus objectivos:
a) Organização arquivística;
b) Preservação e conservação;
c) Acesso, divulgação e investigação. 
-------------------------------------------------------------------------------------


Solução da KEEP SOLUTIONS foi a escolhida para suportar a informação do
projecto "O Deve e o Haver das Finanças da Madeira"


A solução de repositório digital baseada no software weebox da KEEP SOLUTIONS
irá suportar a base de dados para a biblioteca digital do projecto "O Deve e o
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Julho de 2009 até 2011
Ler mais...


A KEEP SOLUTIONS oferece uma
vasta gama de serviços de
suporte ao software de gestão de
arquivos definitivos DigitArq,
bem como, um conjunto de
produtos especialmente
vocacionados para a área
cultural, nomeadamente,
migração de dados, recuperação
de suportes, preservação digital,
gestão de informação, arquivo
digital, entre outros.


Haver das Finanças da Madeira", da responsabilidade do Centro de Estudos de
História do Atlântico.


O software permitirá o arquivo e pesquisa de documentos digitalizados segundo
um conjunto de critérios e normas definidos, explorando assim todo o potencial da
informação anexada aos mesmos pela instituição.


Este projecto será desenvolvido pela KEEP SOLUTIONS em parceria com a empresa
MC Computadores, S.A. da Madeira.


Mais informações do projecto em: http://www.madeira-
edu.pt/ceha/tabid/2375/Default.aspx 
-------------------------------------------------------------------------------------


KEEP SOLUTIONS marcou presença no Digital Presenvation Summit 2011 em
Hamburgo


A KEEP SOLUTIONS esteve representada no Digital Presenvation Summit 2011 que
se realizou nos dias 19 e 20 de Outubro em Hamburgo - Alemanha.
A presença foi marcada pelo colaborador Luís Faria como orador e com a
apresentação acerca do RODA: Ingest with RODA.


Mais informações em:
http://www.digitalpreservationsummit.de


Se não pretender receber esta comunicação, clique esta ligação para ser removido da nossa base de dados.


Copyright © 2009 KEEP SOLUTIONS, LDA. Todos os direitos reservados.
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