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Produktivitet och effektivitet i det dagliga arbetet 
Kärnan i Kookos är samlingsförvaltningssystemet MuseumPlus 
RIA som utvecklats av schweiziska zetcom Ltd och som har skräd-
darsytts för de finländska museerna under projektet Museo 2015. 
Systemets styrka är:

• I systemet kan man katalogisera allt material som hör till mu-
seernas samlingar samt hantera olika samlingsprocesser på ett 
omfattande sätt. 

• Det erbjuder ett standardiserat sätt att katalogisera och är 
kompatibelt bla. med SPECTRUM-standarden och med Muse-
ernas katalogiseringsanvisningar. 

• Systemet kan användas på finska, svenska och engelska. 

• Applikationsprogrammeringsgränssnittet (API) möjliggör en 
förbindelse till andra system eller tjänster. I systemet finns re-
dan nu färdiga gränssnitt till Finna och Finto.

• Det nationella och internationella användarsamfund som muse-
erna utgör garanterar utvecklingen av systemet också i framtiden.   

Ett säkrat serverutrymme på ett förmånligt och 
flexibelt sätt
• Kookos innehåller inhemska DevNet Oy:s förmånliga och centre-

rade serverlösning för att på ett säkert sätt spara materialen. 

Ett betjänande användarstöd och utbildningar
• I samband med ibruktagandet av systemet får kunden ett täck-

ande utbildningspaket 

• Användarkunnigheten stöds med årliga utbildningar 

• Användarstödet betjänar vardagar kl 9-16 per email och per telefon.

Kookos har som kunder museer och andra organisationer som på 
ett omfattande sätt administrerar olika material. Med finns stora 
nationella aktörer inom museibranschen (Nationalgalleriet och Mu-
seiverket/Nationalmuseet), medelstora museer (till exempel Tusby 
museer) och små organisationer (till exempel stiftelsen Pro Artibus 
samt Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse). 

Ungefär 900 museer världen över använder MuseumPlus-systemen.

Samlingsförvaltningen Kookos – Allt är det som ska. Samlingarna i bruk

Vi tar tillsammans ett steg mot en bättre samlingsförvaltning.

Museoliitto.fi/kookos • servicechef  Sampsa Heinonen • p. 044 976 2404 • sampsa.heinonen@museoliitto.fi

Kookos är samlingsförvaltningens helhetslösning som innehåller det för de finländska museerna skräddarsydda 
samlingsförvaltningssystemet MuseumPlusRIA, ett säkrat serverutrymme och kundstöd. För upprätthållandet och ut-
vecklandet av tjänsten ansvarar som konsortium Museiverket, Finlands Nationalgalleri och Finlands museiförbund.

Konstverk på lager. Foto: Finlands Nationalgalleri / Pirje Mykkänen



Konstverk på lager. Foto: Finlands Nationalgalleri / Pirje Mykkänen

Att ansluta sig till avtalet 
De professionella museerna kan ansluta sig till avtalet Konstsam-
lingar på nätet genom att skriva under avtalet och genom att 
godkänna systemets allmänna avtalsvillkor som finns på Finlands 
museiförbunds nätsidor.  

Avtalets årsavgift baserar sig på storleken på museets samlingar

• Under 2 000 verk, avgift 600 euro + moms / år. 

• 2 000–5 999 verk, avgift 1 300 euro + moms / år.

• Över 6 000 verk, avgift 2 800 euro + moms / år.

Avtalsavgifterna används oavkortade för Kuvasto och vidare för 
upphovsrättsersättningarna som betalas till konstnärerna.

Till avtalet har anslutit sig Aboa Vetus & Ars Nova, EMMA – Esbo 
moderna konstmuseum, Forssa museum, Helsingfors stadsmu-
seum, Helsingfors konstmuseum HAM, Helsingfors universitets-
museum, Hyvinge konstmuseum, Imatra konstmuseum, Jyväskylä 
universitet/ Avoimen tiedon keskus/Tiedemuseo, Jyväskylä konst-
museum, Kankaanpää stadsmuseum, Konstmuseet Poikilo i Kou-
vola, Villmanstrands museer, S:t Michels konstmuseum, Uleåborgs 
konstmuseum, museet Harkko i Raisio, konstmuseet Veturitalli i 
Salo, Finlands nationalmuseum, Finlands fotografiska museum, 
Tammerfors konstmuseum, Åbo museicenter, Åbo konstmuseum, 
Vasa stads museer, Museerna / konstmuseet i Varkaus och Villa Gyl-
lenberg. 

De museer som har anslutit sig till avtalet har dragit nytta av avta-
let bland annat vid förverkligandet av nätutställningar, i de sociala 
medierna och i annan kommunikation samt i samarbete som görs 
med skolor.

Konstsamlingar på nätet  
– upphovsrättsavgifter och publiceringsrättigheter med ett avtal
Genom att ansluta sig till Finlands museiförbunds och Kuvastos avtal Konstsamlingar på nätet får museerna 
rättigheten att på sina nätsidor och i applikationer publicera bilder av finländska upphovsrättsbelagda verk som 
de äger eller som har deponerats hos dem.

Kom med och utöka Finlands största konstutställning på nätet.

Museoliitto.fi/taidekokoelmat • projektplanerare Eeva-Liisa Taivassalo • p. 0444 300 703  
• eeva-liisa.taivassalo@museoliitto.fi • generalsekreterare Kimmo Levä • p. 040 166 2816 • kimmo.leva@museoliitto.fi



Informationsbank om museernas specialområ-
den och expertis
• Tjänsten utformas kring museernas sakkunnighet. De museer 

som är med i nätverket svarar i tjänsten på frågor som ställs 
till dem och som hänför sig till deras specialområde. 

• Mot frågorna som publicerats på sidorna kan man rikta sök-
ningar och man kan bekanta sig med frågorna med hjälp av 
ämnesområde och ämnesord. Via tjänsten är det lätt att när-
ma sig ett museum och det krävs inte av användaren någon 
särskild inloggning. 

• Tjänsten är för museerna en kanal för att dela information och 
för att öka informationens nättillgänglighet. Databasen Kysy-
museolta.fi samlar kunskapsresurser om vilken sorts expertis 
som förväntas av museet och vilka frågor man vill ställa till mu-
seet. Upprätthållaren kan hantera fråge- och svarsinformation 
genom att skapa ämnesområden och göra ämnesordsindex för 
informationen samt skapa bla. interna användargrupper. 

Tjänsten för Finlands museiförbunds medlems-
museer innehåller
• Ett serverutrymme för användaren samt ett dataskydd. 

• Säkrandet av tjänstens data på ett band som förvaras i 6 månader. 

• Finlands museiförbunds tjänster: koordinering av nätverk, ut-
vecklandet av tjänsten och marknadsföringen av tjänsten. 

Priser 
Ibruktagandet av tjänsten 1 770 € + moms. 
• Innehåller öppnandet av tjänsten, planeringen och förverkli-

gandet av användargränssnittet samt ett grafiskt uttryck för 
museets egen Fråga museet -sida. Möjliga tilläggsarbeten 120 
€ + moms / timme (till exempel språkversioner). 

• Bruksavgifter per år: 960 € + moms (80 € + moms / mån). 

 

Fråga museet – en sakkunnig svarar 
För ut på nätet din informationstjänst och hantera på ett samlat sätt kundernas informationstörst. Kysymuse-
olta.fi är en tjänst som är riktad till museerna och som erbjuder arbetsredskap för att hantera enskilda frågor 
och informationstjänstförfrågningar.  

Kysymuseolta.fi • projektplanerare Janne Tielinen • janne.tielinen@museoliitto.fi • p. 044 4300 706

Nätverket utvidgas och nya museer är välkomna.  



Tjänsten Vägglöst museum erbjuder museerna ett 
enkelt och kostnadseffektivt sätt att publicera ma-
terial i mobilen. Med tjänsten kan man göra ljudgui-
der och kartbaserade rutter eller på ett mångsidigt 
sätt dra nytta av text-, bild- och videomaterial. Med 
hjälp av tjänsten kan besökaren på ett självständigt 
sätt bekanta sig med innehållen eller berika sitt mu-
seibesök såväl i museibyggnaden som utanför den.

Tjänsten innehåller tekniska lösningar som behövs för skapandet 
av mobilguider, för redigeringen av dem och tilläggandet av inne-
håll i dem, hjälpredskap för att följa med användning och respons, 
fri redigering och uppdatering av de egna guiderna samt hante-
ring av användarstatistiken. 

Finlands museiförbund marknadsför och upprätthåller mobilinne-
hållens egen kanal, seinatonmuseo.fi, där museerna kan ladda 
alla rutter och guider. För tjänstens teknologi svarar finländska 
Momeo Oy.

Tjänsten för Finlands museiförbunds medlemsmu-
seer innehåller
• Rätten att förverkliga ett obegränsat antal mål, helheter och 

rutter. 

• Användarutbildning och tekniskt stöd. 

Priser 
Alternativ 1 
• Månatligt pris (beroende på museets besökarantal)  

50–150 euro (+ moms 24 %). Ingen öppningsavgift. 

Alternativ 2 
• Månatligt pris (beroende på museets besökarantal)  

20–80 euro (+ moms 24 %) och en öppningsavgift på 980–1 
950 euro (+ moms 24 %). 

Vägglöst museum  
– publicering av material i mobilen

Museoliitto.fi/seinatonmuseo • projektplanerare Janne Tielinen • p. 044 4300 706 • janne.tielinen@museoliitto.fi

Utvidga museernas utställningar till en upplevelse som tid och plats inte begränsar. 



Liity kasvavaan Museokortti-verkostoon.

I Museikortsystemet finns nästan 300 mål över hela Finland. Ungefär 160 000 finländare har ett Museikort som är 
i kraft och med vilket de betalar ett museibesök över en miljon gånger i året. I medeltal görs vart fjärde avgifts-
belagt museibesök med Museikortet.

Som Museikortmål drar ett museum nytta av Museikortets riksomfattande synlighet och lockar kunder att oftare sticka sig in på ett museum. 
En Museikortkund kan besöka ett museum flera gånger under året för samma summa men museet får en ersättning för varje besök. Dessut-
om betalas det ut en provision till museet för varje sålt och förnyat Museikort. 

Provisionen för sålda Museikort och ersättningarna för besöken som gjorts med Museikortet redovisas tre gånger per år till museerna.

Museikortsystemet innehåller 
• Museikortets avläsningsanordning och ett användarstöd. 

• Synlighet på Museikortets kommunikationskanaler. 

• Museikortets försäljnings- och marknadsföringsmaterial. 

• Museikortets riksomfattande marknadsföringskampanjer. 

• Utbildning som hänför sig till Museikortets försäljning och marknadsföring.

Ett museum som ansluter sig till Museikortet bör i biljettförsäljningen ha en fast  
trådlös wifi-nätanslutning och man bör på varje Museikortmål kunna köpa  
ett Museikort. 

Ett museimål kan ansöka om att gå med i Museikortsystemet genom att fylla i  
ansökan. I ansökan förbinder sig målet att följa de allmänna avtalsvillkoren för  
systemet. Ansökningsblanketten och de allmänna avtalsvillkoren hittas på Finlands museiförbunds nätsidor. 

Det är avgiftsfritt för Finlands museiförbunds medlemmar att gå med i Museikortsystemet. Av andra mål debiteras en årsavgift på 250 € (2019).

Museikortet – alla tiders kort

Kom med i det växande Museikortnätverket.

Museoliitto.fi/museokortti • Museikoordinator p. 044 4300 707 • museot@museot.fi 


