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Software voor documentaire
opzoeking

1. Inleiding

Software voor documentaire opzoeking dient om informatie terug te vinden in een massa
teksten. Veel bedrijven gebruiken dergelijke software om hun documentatie te beheren :
juridische of reglementaire teksten, teksten waarin de werkprocedures uitgelegd worden,
persoverzichten, fototheken, documenten over een welbepaald onderwerp, ...
Deze software maakt een geëvolueerd beheer van documentatiecentra mogelijk en op meer
algemene wijze voert hij opzoekingen uit in een aantal documenten.
De SmalS-MvM kocht de software Basisplus aan om haar documentaire toepassingen te
beheren. Twee toepassingen zijn reeds in productie bij de RSZ en de RSZ-PPO.  Daarmee
kunnen opzoekingen uitgevoerd worden in de juridische en administratieve documentatie
van de leidinggevende instanties.
Documentaire softwarepakketten kwamen op de markt eind de jaren 50. Het was de
bedoeling niet-vooraf gedefinieerde opzoekingen te kunnen uitvoeren in massa's informatie,
bestaande uit verzamelingen van vrije teksten – van de documentstijl in tekstverwerking.
Tot de tweede helft van de jaren 80 konden met deze softwarepakketten alleen opzoekingen
uitgevoerd worden: elke andere vereiste functionaliteit vergde een interfacing met andere
pakketten o.a. om de gegevens in te voeren, af te drukken, in de database te laden, ...
We zullen de evolutie van deze softwarepakketten behandelen wat betreft de interfacing
met bureauticasoftware.
Het was tevens niet mogelijk links tussen documenten te leggen – bijv. tussen
verschillende versies van een document. We zullen zien dat de documenten ook op basis
van hun verband met andere documenten teruggevonden kunnen worden.
Sinds de Internet-boom nemen documentaire softwarepakketten een nieuwe vlucht.  Ze
begeleiden de internaut bij het schrijven van zijn opzoekingen in een database waarvan hij
noch de inhoud noch de structuur kent.
Zoals de databases die op Internet geraadpleegd kunnen worden, moeten documentaire
databases gebruikt kunnen worden door onervaren gebruikers met uiterst verschillende
consultatiebehoeften.
Door deze eerste vaststelling wordt de ontwerpers van documentaire toepassingen een
belangrijk basisprincipe opgelegd, nl. de gebruiksvriendelijkheid van de interfaces en het
streven naar een intuïtief gebruik.
In dit document stellen we eerst enkele bijzondere eigenschappen van documentaire
softwarepakketten voor. Vervolgens gaan we in op de functionele mogelijkheden die deze
pakketten bieden om opzoekingen uit te voeren.
De voorbeelden van het document en de voorgestelde schermen worden gehaald uit
toepassingen die door de documentaire software Basisplus (IDB) beheerd worden.
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2. Kenwerken van documentaire software

Niet-gestructureerde informatie
Documentaire softwarepakketten beheren hoofdzakelijk niet-gestructureerde informatie :
een tekst in natuurlijke taal, beelden, ...
De zoek- en invoereenheid is de «documentaire eenheid» samengesteld uit :

� de tekst in natuurlijke taal,
� het beeld van het document,
� de beschrijvende informatie die als zoekcriterium dient om de tekst of het beeld van

het document terug te vinden (datum, documentnr, auteur, type document, ...).
De documentaire databases beheren dan ook duizenden van elkaar onafhankelijke
documentaire eenheden.
Sinds het begin van de jaren 90 bieden de ontwerpers van dergelijke softwarepakketten in
feite mogelijkheden aan om de informatie te structureren. Deze mogelijkheden zouden
toegevoegd worden rond het tekstbestand.
Het gebruik van deze mogelijkheden is evenwel weinig realistisch in het kader van een
documentair project met verzamelingen teksten of documentbeelden. Deze structurering
maakt de opzoekingen immers zo moeilijk dat ze niet opgelegd kan worden aan de
gebruikers van documentaire software, aangezien dit vaak gebruikers zijn die niet goed
bekend zijn met de inhoud van de database.

Volume
Daar de inhoud van deze databases teksten en/of beelden betreft, is het volume van deze
documentaire databases vaak enorm.
Gezien de vermindering van de geheugenkosten en de toename van de geheugencapaciteit
is dit aspect minder een rem op de ontwikkeling van documentaire toepassingen dan een
tiental jaren geleden.
Bepaalde gegevens zijn redundant van de ene documentaire eenheid naar de andere. Als
Dupond bv. de auteur van 150 teksten in de database is, komt zijn naam 150 keer voor in de
base. De redundantie van de beschrijvende informatie vormt echter zo'n geringe verhouding
tegenover het volume van de database dat ze niet meer in aanmerking wordt genomen.

Zone met onbepaalde en praktisch onbeperkte lengte
Daar databases documenten bevatten in de vorm van teksten of beelden, is het uiteraard
onmogelijk de lengte van deze documenten vooraf te kennen. Sommige teksten zijn zeer
kort, andere kunnen tientallen bladzijden bereiken.
De documentaire softwarepakketten die ontworpen werden om teksten met een variabele
lengte te beheren, maken het mogelijk zones met een variabele lengte te definiëren, d.w.z.
zones die een variabele geheugenruimte innemen afhankelijk van de ingevoerde gegevens.
Blijft de zone voor een document leeg, dan is de zone-grootte tot het minimum beperkt.
Telt de tekst 10 pagina's, dan is het bezette volume dat van een tekst van 10 pagina's.

Bij Basisplus is de beperking 128.000.000 tekens voor 1 tekst, d.i. verschillende duizenden
bladzijden.
In de praktijk is het helemaal afgeraden in een database zo'n lange teksten op te slaan. Geen
enkele gebruiker leest honderden bladzijden op het scherm.  De ideale situatie bestaat erin
documentaire eenheden van 2 of 3 pagina's te hebben en lange teksten in fijnere
documentaire eenheden op te splitsen.
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Multi-value zone
Een multi-value zone aanvaardt verscheidene informaties van dezelfde aard gescheiden
door een separator. Als een document bijv. verschillende werkgevers betreft, worden de
stamnummers van de betrokken werkgevers in een zone STAMNUMMER opgenomen en
door een separator gescheiden (de komma in dit voorbeeld).

Bijv. : 1.265.266-48,598.456-52,895.155-36

Deze functionaliteit is onontbeerlijk aangezien de structuur van de database meestal mono-
file is. Ze staat tegenover de normalisatieprincipes die in de relationele databases toegepast
worden.

In bepaalde toepassingen kan dit voordeel als van wezenlijk belang beschouwd worden. Het
is reeds gebeurd dat toepassingen zonder enige tekst ontwikkeld werden aan de hand van
documentaire software, enkel en alleen om uit dat kenmerk voordeel te trekken.

Opnieuw maakt deze mogelijkheid de opzoekingen eenvoudiger voor de gebruiker die
steeds hetzelfde bestand ondervraagt.

Documentaire eenheid en logische identificatie
De keuze van de documentaire eenheid hangt af van de lengte van de documenten, de
verwerking die de gebruiker op het document wenst uit te voeren en het verwachte
resultaat.

Idealiter mag de documentaire eenheid niet groter zijn dan 2 of 3 bladzijden. De gebruiker
drukt immers liever het document af als het te lang is.

Het document van 15 pagina's wordt dus in diverse documentaire eenheden gesplitst. Bij
notulen met 15 pagina's of meer bijvoorbeeld is de gekozen eenheid 1 punt van de notulen.
Daar de punten verscheidene onderwerpen behandelen, komt die structuur ook beter
overeen met de zoekbehoeften. In het kader van deze Techno zou de eenheid de paragraaf
zijn.

Wat de wetteksten betreft, kan de documentaire eenheid de eenheid van bekendmaking in
het Staatsblad zijn als ze gewoon maar geconsulteerd moeten worden, doch de eenheid
moet fijner zijn als er links gelegd moeten worden tussen het gewijzigde tekstgedeelte en de
wijzigende tekst – of tussen de verschillende versies of coördinaties van dezelfde tekst.

Wanneer de documentaire eenheid voor elk type document op te nemen in de database
gekozen werd, dient een unieke logische identificatie bepaald te worden.

Deze logische identificatie maakt het mogelijk bij het invoeren van de documenten na te
gaan of het document al dan niet reeds ingevoerd is.  Hoe meer de database verschillende
types documenten bevat, hoe moeilijker het is een gemeenschappelijke identificatie te
vinden voor alle eenheden van de database. Deze identificatie is steeds een
aaneenschakeling van beschrijvende informatie. In het algemeen bevat zij het type
document + de datum van het document + het nummer van het document (als het bestaat,
wat zelden het geval is) + andere variabele informatie afhankelijk van de inhoud van de
database, zoals het subtype, de legislatuur en de parlementaire zitting of het nummer van
het wetsartikel.  Soms moet men zelfs de naam van een auteur of tijdschrift toevoegen.

Wanneer er veel types documenten zijn, is het zeer moeilijk een gemeenschappelijke
identificatie te vinden.  De identificatie bestaat bijgevolg uit een gemeenschappelijk
gedeelte en uit een gedeelte dat afhangt van het type documenten.
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Verbinding met andere software
De softwarepakketten moeten een gemakkelijke integratie bieden met de bureauticatools
die op de markt zijn: tekstverwerkers, scanning software, spreadsheets, OCR, …
Het moet immers eenvoudig zijn tekstverwerkingsdocumenten, beelden, tabellen, … in de
database in te voeren.  De operaties gebeuren in de onderstaande volgorde :
• de mensen stellen hun document op met hun gebruikelijke software (tekstverwerker,
spreadsheet, ...)
• het gescande beeld kan zo nodig «gelezen» worden door een OCR-software. De OCR
(Optical character recognition) herkent de beeldtekens en zet het beeld van een document
om in «tekst», die met een tekstverwerker bewerkt kan worden.
De database manager creëert de identificatie van het document en hecht er de tekst, de
tabel of het beeld aan vast.
Schermvoorbeeld gehaald uit de software Basisplus : via dit scherm kan een
tekstverwerkingsdocument, een tabel of beeld aan een documentaire eenheid gehecht
worden :

Wanneer een document «gehecht» is, wordt het in de database geladen en een automatische
indexatie neemt alle termen van de tekst over in een index.

Parametreren
Bepaalde functionaliteiten kunnen eenvoudig geparametreerd worden.

Bepalen van lege woorden
Een leeg woord is een woord zonder betekenis (de, het, een, van, ...) of meer bepaald een
woord dat in alle documenten voorkomt en niet als zoekcriterium gebruikt kan worden.
Lege woorden worden niet geïndexeerd.  Ter herinnering, alle termen van de teksten
worden geïndexeerd, behalve de woorden die deel uitmaken van de lijst met lege woorden.
Zo wordt de index-database aanzienlijk ontlast.
De Data Base Administrator kan zelf de lijst met lege woorden bepalen die aan een
database gekoppeld is. Zo kan de lijst verfijnd worden rekening houdend met de termen van
de database. In een database met alleen parlementaire vragen bijv. moet het woord "vraag"
een leeg woord worden omdat het in alle documenten voorkomt en niet langer als
zoekcriterium beschouwd kan worden.
In een meertalige database komen op deze lijst alle lege woorden van de verschillende
talen. Woorden die in één taal leeg en in een andere betekenisvol zijn, mogen op deze lijst
niet opgenomen worden.
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Bepalen van separators
Een separator is een teken waarmee de verschillende indextermen van elkaar gescheiden
worden en de index-entries vastgelegd worden.  De DBA kan ook zelf de lijst bepalen met
de separators die aan een database gekoppeld zijn. Het “spatieteken” moet ook als separator
gedefinieerd worden. Het punt is integendeel een separator die niet noodzakelijk interessant
is. Het is namelijk geen separator als het tussen de hoofdletters van een letterwoord zoals
R.S.Z. staat.

Het afbeelden van de lijst met resulterende documenten
De gebruiker moet gemakkelijk kunnen bepalen hoe de documenten in de lijst met
resulterende documenten gesorteerd worden. Hij kiest het (oplopend of dalend) sorteren op
één van de zones of in relevantievolgorde. De relevantie wordt bepaald door het aantal keer
dat het gezochte woord voorkomt in een document.

Afdrukken van documenten
De gebruiker kan kiezen voor het afdrukken van een document of van alle documenten die
op een vraag antwoorden.  Hij kan vragen om de beschrijvende zones van een document af
te drukken of de volledige documentaire eenheden, d.w.z. de beschrijvende zones + de
tekstzone (of beeld van het document).

Zoeken in de tekstversies
De gebruiker beslist zijn opzoekingen uit te voeren op de laatste versies van de teksten of in
de volledige database, d.w.z. in alle tekstversies.

3. Zoeken

Documentaire softwarepakketten zijn ontworpen om informatie op te zoeken. Ze maken
een waaier van verschillende soorten opzoekingen mogelijk die men niet vooraf moet
definiëren.
Naast de klassieke zoekcriteria heeft de gebruiker taalzoekcriteria ter beschikking op basis
van de vorm van het woord, de situatie van het woord in de zin of de inhoud van de tekst.
Alvorens op deze mogelijkheden nader in te gaan, dient gewezen te worden op het verschil
tussen een zoekactie in een gestructureerde database en een zoekactie in een tekstuele
database waar de informatie grotendeels ongestructureerd is. Wanneer een gebruiker in een
gestructureerde database zoekt, is zijn zoekactie voorzien.  Hij is dus zeker een nauwkeurig
antwoord te krijgen, of het nu significant of nihil is.  Als het antwoord nihil is, kan de
gebruiker er immers zeker van zijn dat het gezochte geval zich niet in de database bevindt.
Wanneer een gebruiker in een tekstuele database zoekt, kan hij er zelden zeker van zijn dat
het antwoord geen «stiltes» bevat.

Stiltes en ruis
Stiltes zijn documenten die op de gestelde vraag zouden moeten antwoorden, maar die op
de lijst met de beantwoordende documenten niet opgenomen zijn.

Voorbeeld : De gebruiker vraagt de documenten m.b.t. vrijstellingen wegens
overmacht.
Hij krijgt de documenten over de vrijstelling wegens brand niet.

Stiltes zijn onvermijdelijk : ze zijn meestal te wijten aan het feit dat de gebruiker de inhoud
van de database niet kent.
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Aan gebruikerszijde is het altijd beter zijn vraag op verschillende manieren te stellen.  Later
zullen we zien dat er steeds minstens twee mogelijke wijzen zijn om een vraag te stellen.
De bedoeling is stiltes zoveel mogelijk te beperken door beschrijvende zones te bepalen
met nauwkeurige informatie van het document (datum, naam, ...) en verscheidene zones
met toegevoegde waarde te voorzien t.o.v. de tekst: bijv. thesaurus, sleutelwoorden en
samenvatting.
Ruis zijn documenten die op een vraag antwoorden terwijl ze niet zouden moeten.

Bijv. : De gebruiker stelt belang in het stedelijk verkeer en vraagt de documenten
over verkeersopstoppingen.
Hij krijgt o.a. de documenten over het bottelen.

Ruis kan ook lastig worden en de gebruiker ontmoedigen met documenten die hem niet
interesseren. Documentaire softwarepakketten die systematisch benaderende opzoekingen
van termen doen, zijn soms moeizaam qua ruis. Sommige softwarepakketten geven bij de
zoekactie van de gebruiker ook alle termen die lijken op de gezochte term op één letter na.
Bij de implementatie van een documentaire database is het de bedoeling de beste
afstemming te vinden om stiltes zoveel mogelijk te vermijden zonder daarom te veel ruis te
veroorzaken.

Een zoekactie, een dialoog
Zoals we zojuist gezien hebben, kunnen we niet stellen dat een consultatie = een antwoord.
De gebruiker moet op verschillende manieren zoeken en/of verbeelding aan de dag leggen
om zijn vraag anders te stellen.
Een gemiddelde van 2,5 vragen voor een antwoord is helemaal niet slecht.
Het komt ook vaak voor dat de gebruiker na een eerste zoekactie te veel documenten krijgt
of dat geen enkel document op zijn vraag antwoordt.  Dan moet hij zijn zoekactie verfijnen
of uitbreiden.

Gebruikelijke zoekprocedure
De gebruiker heeft een zoekscherm ter beschikking om opzoekingen op één of meer zones
op gecombineerde wijze uit te voeren.  Hij kan eveneens verscheidene criteria vragen die in
eenzelfde zone samen bestaan.

Bijv.: Durant en Dupont in de zone NAAM en 20.01.2000 in de zone DATUM
Zoekoperatoren :
•  rekenkundige operatoren: vermenigvuldiging (*), deling (/), toevoeging (+),

aftrekking (-), machtsverheffing (**)
•  relationele operatoren : >, <, tussen
•  Boole-operatoren: AND, OR, AND NOT
•  statistische functies: AVG, MIN, MAX, SUM, COUNT

Zinnen of tekenreeksen
De gebruiker kan op zinnen of stukken zinnen zoeken

Vb. : Pensioenwet
Vb. : 90%, 2nd, …
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Links, Rechts verkorten
De gebruiker zoekt een term in de tekst.

Rechts verkorten
Vb. : pensioen*

Hij krijgt de documenten die het woord pensioen in het enkelvoud en in het meervoud
bevatten, alle afleidingen met pensioen (pensioengerechtigden, pensioenleeftijd, …), ...
Het rechts verkorten is onontbeerlijk omdat de gebruiker nooit weet of het gezochte woord
in de tekst in het enkelvoud of in het meervoud staat.

Links verkorten
Vb. : *vergoeding

Hij krijgt de documenten met de termen vergoeding, vooropzegvergoeding,
arbeidsongevallenvergoeding, autokilometervergoeding, begrafenisonkostenvergoeding,
beroepsvergoeding, beschermingsvergoeding, fietskilometer-vergoeding, huisvestings-
vergoeding, inschakelingsvergoeding, integratievergoeding, invaliditeitsvergoeding,
kampvergoeding, kantoorvergoeding, kilometervergoeding, …

Het links verkorten is noodzakelijk in de toepassingen met Nederlandstalige of Duitstalige
documenten.

Thesaurus
Wat is een thesaurus ?
Laten we uitgaan van het welbekend begrip «woordenboek».
Een woordenboek is een verzameling «losse» termen die worden uitgelegd. De presentatie
is een alfabetische volgorde van woorden.
Een thesaurus is integendeel een verzameling van termen die met elkaar verbonden zijn
door expliciet gedefinieerde banden.
Een thesaurus is dus een woordenboek waarin elke term minstens met een andere
verbonden is.
Deze banden kunnen :
•  verticaal zijn: de termen zijn hiërarchisch gestructureerd : een generieke term wordt met
zijn specifieken verbonden die zelf specifieken kunnen hebben… Het aantal
specificiteitsniveaus is theoretisch niet beperkt. In de praktijk loopt de gebruiker het risico
in de boomstructuur verloren te geraken als de thesaurus meer dan 10 niveaus omvat.

•  horizontaal zijn: een horizontale band is bijvoorbeeld de synonymie tussen 2 termen.
Het aantal termen in een thesaurus is evenmin beperkt. In de praktijk beperkt de gebruiker
zich vaak tot een klein gedeelte van de thesaurus als hij van een te omvangrijke thesaurus
gebruik moet maken (bepaalde thesauri bevatten 10.000 – 12.000 termen).
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Enkele soorten vaak gebruikte banden
•  Genericiteit en specificiteit

Vb : Activiteitensector
Handel

Koetswerk
Garage
Kleinhandel
…

Opvoeding
Onderwijs

Lager onderwijs
Hoger onderwijs
…

Permanente vorming
Ander centrum voor permanente vorming
…

…
…

•  Synonymie
Vb. : schoonmaakster - schoonmaakpersoneel

•  Correlatie
2 termen zijn correlaten wanneer het wenselijk is ook de consultatie van de andere
term aan te raden.
Vb. : Wetenschappelijk onderzoek
zie ook : Aanwerving voor wetenschappelijk onderzoek

•  Afkorting

Vb. : Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - RSZ

•  Definitie

Vb. : slaapwachter: wachter die op de werkplaats mag slapen

•  Historiek

Verbindt een oudere term met zijn recentelijker equivalent

Vb. : doof – slechthorend

•  Synonymie over de talen heen

Vb. : enseignement = onderwijs

Consultatie van een database via een thesaurus
Een gebruiker kan een database consulteren door een term van de thesaurus te vragen,
ongeacht of deze term al dan niet gedefinieerd wordt als generiek, specifiek, synoniem,
afkorting, historische term, …

Een eerste voordeel is de toevoeging in de zoekvergelijking van :

•  synoniemen,
•  de specifieken van de gezochte term.
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Bijvoorbeeld: een gebruiker die een opzoeking opstart door “action” in te voeren als
zoekcriterium, zal vinden
- de documenten geïndexeerd door deze term (in het bovenstaande scherm zijn er geen),
- de documenten geïndexeerd door een specifieke van deze term.
In het voorbeeld: action sociale, convention collective de travail, délai réglementaire,
enquête assujettissement, exonération pour force majeure, exonération pour raison d’équité,
exonération pour raison économique, intérêt de retard, ...
Een tweede voordeel is de toevoeging bij de zoekvergelijking
- van de vertaling van de term;
- van de synoniemen van de vertaling;
- van de specifieken van de vertaalde termen.
In het bovenstaande voorbeeld :
- de documenten geïndexeerd door de vertaling van de term: actie
- de documenten geïndexeerd door de term aktie, gedefinieerd als synoniem
- de documenten geïndexeerd door een specifieke van de vertaalde term: sociale actie,

collectieve arbeidsovereenkomst, reglementaire vervaldag, onderwerpingsonderzoek,
vrijstelling voor overmacht, vrijstelling voor billijkheidsredenen, vrijstelling voor
economische redenen, verwijlinterest, ...

- de gebruiker zal dus geschreven documenten in het Frans en het Nederlands bekomen
omdat men mag aannemen dat iemand die interesse vertoont voor een onderwerp ook
interesse heeft voor documenten die geschreven zijn in de twee talen. Deze manier van
werken is vooral interessant in het geval van niet-vertaalde documenten.

Beheer van de thesaurus
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Een thesaurusbeheerder (in het voorbeeld, Basis Tm) laat toe een term toe te voegen en te
verwijderen in een thesaurus. Deze module laat toe de thesaurus te wijzigen zonder dat men
hem helemaal opnieuw moet opladen.

Een lijst met zones vastgelegd door de DBA
•  Zonelijst

In bepaalde gevallen is het beter zonelijsten op te stellen want de gebruiker zou er niet aan
denken zelf te gaan zoeken in de verschillende zones.

Bovendien vermijdt dit dat de gebruiker de term of de gezochte uitdrukking verschillende
keren moet herhalen in verschillende zoekzones.

Bv. : De gebruiker kan gelijktijdig opzoekingen wensen te doen
in de thesauruszone
in de tekstzone
in de titelzone

De velden van deze lijst moeten natuurlijk allemaal van hetzelfde type zijn (datum,
alfabetisch, numeriek).

•  een deel van een veld

Sommige velden kunnen bestaan uit verschillende onderdelen, en de gebruiker wenst niet
noodzakelijk een opzoeking te doen op het gehele veld.

Bv. : een documentnummer: EXT/97.0192

Opzoeking via indexen : Opzoeking via assistants

De assistants helpen de gebruiker om zijn zoekcriteria te vinden door de inhoud van de
indexen per veld te tonen.

Als hij een veld kiest, kan de gebruiker de lijst doorlopen met de indexen opgesteld op basis
van dit veld. Hij kan een term selecteren en het aantal documenten krijgen dat beantwoordt
aan de vraag en het aantal keren dat de term voorkomt in het geheel van de teksten.
Op basis van deze informatie kan hij zijn zoekcriteria kiezen en de query opstarten.
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Secundaire opzoekingen : Link tussen de documenten
Er kunnen links gelegd worden tussen de documenten vanaf een gevonden document.

Hypertekst
De gebruiker doet een opzoeking en visualiseert 1 document. In de tekst van het document
markeert hij een woord of een reeks woorden en hij start een opzoeking.

De opzoeking slaat op alle documenten die het gemarkeerde woord of de gemarkeerde
woordreeks bevatten. Dit soort opzoeking is onder meer interessant om te zoeken naar :

- alle teksten die verwijzen naar dezelfde juridische tekst,
- alle documenten die eenzelfde paragraaf- of subparagraaftitel hebben (in de

instructies ten behoeve van de werkgevers is de documentaire eenheid de
subparagraaf, de hele paragraaf of het hele hoofdstuk kan op die manier
teruggevonden worden).

Versie
Het begrip versie kan voor verschillende doelen gebruikt worden :

eenzelfde document evolueert
Naargelang het geval heeft het oorspronkelijk document geen waarde meer of behoudt het
een historische waarde. In een juridische database, bijvoorbeeld, wensen de juristen alle
versies te behouden aangezien zij de tekst moeten kennen die van kracht was op een datum
in het verleden.

De gebruiker kan kiezen of zijn opzoeking betrekking heeft op alle versies of op de laatste
versies van de documenten.

taalversie
Het beheer van de versies stelt de gebruiker in staat gemakkelijk over te gaan van een
document in de ene taal naar het document in de andere taal. Tweetalige mensen verkiezen
vaak het document te lezen in de brontaal. Na een opzoeking gaat de gebruiker in de lijst
staan op het document dat hem interesseert en dan kan hij vragen dat de versies van het
document afgebeeld worden.

dossier
Het begrip versie kan ook gebruikt worden om dossiers samen te stellen op basis van de
verschillende documentaire eenheden die de stukken van het dossier bevatten. De gebruiker
kan zo alle stukken van een juridische zaak terugvinden of alle briefwisseling met
betrekking tot eenzelfde onderwerp.

Link tussen identieke veldwaarde
Op basis van een gevonden document kan men de documenten vinden waarvan één van de
zones identiek is. De gebruiker kan het verbindende veld selecteren en bekomt de lijst van
de documenten waarvoor de inhoud van dit veld identiek is aan de inhoud van het
document van waar men vertrokken is.
Voorbeeld: deze optie wordt gebruikt om alle documenten terug te vinden die een identieke
wettelijke bron hebben. Dit laat dus toe alle documenten te bekomen die een bepaald artikel
van de basiswet wijzigen.
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4. Integratie in de Internet/Intranet-omgeving

Internet vormde een echte kans voor de documentaire software die al snel compatibel werd
met de voornaamste navigatoren op de markt. De default toegangsinterface biedt
eenvoudige HTML-schermen aan die bestaan uit een icoonbalk en die de gebruiker toelaten
opzoekingen te doen, resultaatrecords te consulteren en de documenten af te beelden.
Formulieren voor multicriteria-opzoekingen, die booleaanse operatoren en sorteercriteria
bevatten, worden automatisch aangemaakt. Via deze formulieren kan de gebruiker
opzoekingen uitvoeren die tegelijk betrekking hebben op beschrijvende zones en de
tekstuele inhoud van de documenten, met al de kracht van de browser van een
documentaire software, met inbegrip van de technologie voor het zoeken in integrale tekst
met nabijheid, automatische indexering, opzoeking door concepten, beheer van
thesaurusbases.

5. Conclusies

Tot besluit: de documentaire softwarepakketten beheren massa's niet-gestructureerde
informatie en ontwikkelden zoekinstrumenten die de gebruiker helpen er een inlichting in
terug te vinden. Het publiek dat deze software gebruikt is breed, gediversificeerd en soms
weinig ervaren wat het gebruik van informaticatools betreft. De gebruiksvriendelijkheid
en het intuïtieve gebruik moeten de bovenhand hebben bij de implementatie van de
toepassingen, ook al is een eenvoudige oplossing soms moeilijk te vinden.
De zoekinstrumenten, sterk ontwikkeld in deze software, laten toe opzoekingen te doen in
teksten door zich te baseren op de termen van de tekst, op het onderwerp van het
document (thesaurus, sleutelwoorden), op de links tussen de documenten
(gemeenschappelijke uitdrukking, beheer van de versies en de dossiers, identieke
veldwaarde).
De gebruiker krijgt hulp via de consultatie van de assistants: opzoeking in de verschillende
indexen en affichering van de indexen en de thesaurus.
De thesaurus helpt de gebruiker om documenten terug te vinden over een onderwerp, de
documenten kunnen daarbij opgesteld zijn in verschillende talen.
Door al deze kenmerken wordt de documentaire software steeds vaker gebruikt als
zoekinstrument in de INTRANET/INTERNET-bases om de internaut te begeleiden.
Deze twee technologieën zijn uiteraard gemaakt om in mekaar geïntegreerd te worden: de
documentaire software brengt zijn zoektechnieken aan in het domein van de
informatiesystemen en dankzij de INTRANET/INTERNET-technologieën kan men
enerzijds de verspreidingskosten van de documentaire databases aanzienlijk verminderen
en, anderzijds, een veel bredere verspreiding van de informatie mogelijk maken.


