KulturIT
Ett samarbetsprojekt för digitala
lösningar inom museisektorn.
KulturIT erbjuder eKultur – fem lösningar som kan användas
var för sig eller i olika kombinationer:
•
•
•
•
•

Primus – databas för samlingar
DigitaltMuseum – konst- och kulturarv på webben
KulturNav – länkning av data
KulturPunkt – förmedling i app och utställning
Minne – insamling av personliga berättelser

•
•
•
•
•

eKultur effektiviserar museernas
bevarande av materiellt och immateriellt kulturarv
digitaliserings- och dokumentationsarbete
sammankoppling och återanvändning av data
delning av kompetens och innehåll
förmedling och dialog med allmänheten

KulturIT utvecklar utifrån internationella standarder. Lösningarna ska vara enkla
att använda och lätta att vidareutveckla. Företaget har en stabil driftmodell och
ägs av tio museer som representerar bredden i museisektorn.
kulturit.org

Anno museum AS

Museene i Sør-Trøndelag AS

Stiftinga Jærmuseet

Museum Stavanger AS

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Stiftelsen Nordiska museet

Stiftelsen Lillehammer museum

Stiftelsen Norsk Folkemuseum

MiA – Museene i Akershus

Østfoldmuseene

KulturIT utvecklar eKultur med gemensamma digitala lösningar för museisektorn. Utvecklingen sker i nära
samarbete med museerna och med stöd från norska Kulturrådet. KulturIT ägs av tio museer och samarbetar
med fler än 200 museer och andra kulturinstitutioner i Norden. Huvudkontoret ligger i Lillehammer och det
finns i tillägg kontor i Hamar, Oslo, Trondheim och Stockholm. KulturIT är Spectrum Partner. Spectrum är en
internationell standard för samlingsförvaltning.
eKultur är fem digitala lösningar för olika delar av museers verksamhet. De kan användas var för sig eller
i olika kombinationer. Systemen möjliggör återanvändning av data för att undvika dubbelarbete. eKultur
kopplar samman innehåll, kompetens och kunskap mellan museer. eKultur ger i tillägg museerna en bred
kontaktyta för förmedling och dialog med besökare. De fem lösningarna som utgör eKultur är Primus,
DigitaltMuseum, KulturNav, KulturPunkt och Minne.
Primus är ett samlingsförvaltningssystem för museer och andra kulturarvsinstitutioner. Det är ett
heltäckande system som tar till vara information om museernas samlingar och kopplade rutiner och
processer. Primus är Spectrum Compliant och stödjer Spectrum – den internationella standarden för
samlingsförvaltning. I Primus kan museerna förvalta konst- och kulturhistoriska föremål, byggnader,
arkeologiska fynd, fotografier, film, ljud med mera. Primus är integrerat med DigitaltMuseum och
samlingarna kan enkelt publiceras på nätet.
DigitaltMuseum är museernas gemensamma publiceringskanal. Samlingarna ska vara lätt tillgängliga för
allmännheten oavsett tid och plats. DigitaltMuseum möjliggör dialog med besökare och crowdsourcing.
Museerna kan också skriva ämnesartiklar i DigitaltMuseum, presentera museet och samlingarna,
administrera kommentarer från besökare och se användarstatistik. Innehåller är även tillgängligt via ett
API och i Norge är DigitaltMuseum valt till den gemensamma kanalen för att leverera data till Europeana.
KulturNav är en webbplats för att skapa, förvalta och dela gemensam terminologi och auktoritetsposter.
Museerna kan återanvända varandras resurser. I processen säkrar KulturNav att museernas information
länkas samman. Primus levereras med KulturNav integrerat, så att listvärden och register kan användas
av museerna vid katalogisering. KulturNav kan också användas för koppling med andra system via API eller
genom att läsa in information från en export. Innehållet i KulturNav publiceras också på DigitaltMuseum.
KulturPunkt är förmedling i utställningar och på mobila enheter. Besökare kan titta på innehåll i sin
egen mobiltelefon eller via surfplattor i utställningar. En kulturpunkt kan till exempel vara ett konstverk,
ett föremål eller en byggnad. Informationen till kulturpunkten kan museet hämta från Primus via
DigitaltMuseum och bearbeta vidare, eller bygga upp från början med text, bilder, video och ljud.
Lösningen har ett administrationsgränssnitt för inläggning och redigering av information. Kulturpunkt har
också ett API som museerna kan använda för egna förmedlingslösningar.
Minne är en webbplats för insamling och förmedling av immateriellt kulturarv. Museerna kan samarbeta
med privatpersoner om samtidsdokumentation. Bidragsgivarna har kontroll över de berättelserna de
lämnar in och forskarna får ett verktyg för att engagera allmänheten i ett gemensamt arbete med
minnesinsamling. Minne erbjuder museerna ett skräddarsytt digitalt verktyg för att samla och hantera
människors erfarenheter, kunskaper och minnen.

