Suomen museoliiton
Kookos-kokoelmahallinta
sisältää kaiken tarvittavan

MIKSI?
MONIPUOLINEN JA JOUSTAVA KOKOELMAHALLINTAJÄRJESTELMÄ
Sveitsiläisen zetcom Ltd:n kehittämä ja Suomen museokentälle räätälöity MuseumPlusRIA täyttää
sekä kulttuurihistoriallisten museoiden että taidemuseoiden tarpeet. Järjestelmään voi luetteloida
ja tallentaa kaikkia objektityyppejä.
TEHOKKUUTTA PÄIVITTÄISEEN TYÖNTEKOON
Käyttäjän on helppo hallita kokoelmiin ja kokoelmaprosesseihin liittyviä tietovarantoja yhdessä
järjestelmässä ilman päällekkäistä tietojen tallentamista useaan eri paikkaan.
HELPPOKÄYTTÖINEN JA NOPEA OMAKSUA
MuseumPlusRIAn käyttöliittymä on suunniteltu graafisesti miellyttäväksi, helposti omaksuttavaksi
ja käytettäväksi ilman turhia hiiren klikkailuja.
STANDARDEJA, LUOKITUKSIA, ONTOLOGIOITA JA YHTEISIÄ TERMILISTOJA
NOUDATTAVA
Järjestelmä tarjoaa suomalaisille museoille kansainvälisen ja standardoidun tavan luetteloida
aineistojaan. Järjestelmä on yhteensopiva useiden kansainvälisten luettelointistandardien kanssa,
joista tärkein on tuhansissa museoissa ympäri maailmaa käytössä oleva SPECTRUM-standardi.
MAAILMANLAAJUISESTI KÄYTÖSSÄ
Laaja kansainvälinen käyttäjäpohja takaa järjestelmän päivittymisen ja kehittymisen.
Järjestelmän kehittämisestä suomalaisten museoiden tarpeisiin vastaa Suomen museoliitto
yhdessä zetcom Ltd:n kanssa. Suomalaisten museoiden kehitystoiveet kulkevat hallinnollisesti
Kookos-konsortion (Suomen museoliitto, Kansallisgalleria ja Museovirasto) kautta.

MONIKIELINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ
Järjestelmää mahdollista käyttää kolmella eri kielellä: käyttöliittymä tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi. Ruotsinkielinen käännös vielä aavistuksen keskeneräinen.
OBJEKTIN KUVAILU MAHDOLLISTA USEALLA ERI KIELELLÄ
Objektin luettelointi mahdollista usealla eri kielellä tarvittaessa (esim. kuvailutiedot mahd.
tallentaa ruotsiksi, englanniksi ja suomeksi).
FINTO-INTEGRAATIO
Ontologiaintegraatio mahdollistaa asiasanoittamisen eri kielillä automaattisesti: KOKOontologiasta haettu termi tallentuu kaikilla saatavilla olevilla kielillä automaattisesti termilistaan.
TUKI ERI KIRJAIMISTOILLE
Tietojen syöttäminen eri kirjaimistoilla mahdollista (esim. kyrillinen kirjaimisto, japanilaiset ja
kiinalaiset kirjainmerkit) (UTF 8-tuki).
MONIPUOLISET HAKUTOIMINNOT
Käyttäjälle tarjolla sekä Google-tyyppinen koko indeksiin kohdistuva kokotekstihaku että
monipuolinen tarkennettu haku käyttäjän käytettävissä.
Mihin tahansa kenttään voi kohdistaa hakuja käyttäen hyväkseen eri hakuoperaattoreita (Boolen
operaattorit AND/OR/NOT käytössä). Hakuja voi myös yhdistellä ja rajata haluamallaan tavalla.
MASSAMUOKKAUSTOIMINNOT
Järjestelmään kehitteillä kattavat objektien massamuokkaustoiminnot. Toiminnot ovat jo nyt
osittain valmiit (ns. Find and Replace-toiminto).

VARMENNETTUA PALVELINTILAA EDULLISESTI JA JOUSTAVASTI
Kookos-kokoelmahallinta tarjoaa asiakkaan käyttöön edullisen ja keskitetyn kotimaisen
palvelinratkaisun. Asiakkaalla ei siten tarvitse olla käytössään omia palvelimia tietokantaa tai
liitetiedostoja varten. Tietokannat ja liitetiedostot varmistetaan varmuuskopioilla vikatilanteiden
varalta. Asiakkaan tarvitseman palvelintilan toimittaa suomalainen DevNet Oy.
Ei tarvetta aineistojen tallettamiseen esimerkiksi paikallisesti säilytettävillä fyysisillä medioilla.

KÄYTTÄJÄTUKI
Käyttäjätuki palvelee arkisin virka-aikoina (klo 9–16).
Kookos-tiimi on kaikissa ongelmatilanteissa tavoitettavissa sähköpostitse tai puhelimitse.
Tukipyynnöt kulkevat museoiden pääkäyttäjien välittäminä.
KOULUTUKSET
Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä asiakkaalle tarjotaan kattava koulutuspaketti, joka sisältää
käyttöön opastavan käyttö- ja luettelointikoulutuksen ja erillisen pääkäyttäjäkoulutuksen.
Asiakkaille tarjotaan tarvittaessa myös täydennyskoulutusta, kun järjestelmässä otetaan käyttöön
esimerkiksi uusia ominaisuuksia.

MILLÄ HINNALLA?
•
•

•
•

1) Käyttöönottoprojekti (kertakustannus)
• Käyttöönottoprojektin työt tarjouksen mukaan, lisenssit kiinteään hintaan
tarjouskohtaisesti.
Lisenssin hankintakustannus 1135 € + alv / lisenssi
•
2) Ylläpitokustannukset (vuosittaiset jatkuvat kustannukset)
30 euroa +alv/kk/lisenssi
ØMuseumPlusRIA:
ØPalvelintila materiaalien varmistettuun tallentamiseen: 75 euroa + alv/kk/1 teratavu (alin
mahdollinen tilavaraus 15 euroa + alv/kk/100 gb)
Helpdesk ja koulutus: 40 € / kk / käyttäjä (1-5 lisenssiä)
Ø
Yhteensä esim. 4 yhtäaikaista käyttäjää 355 € / kk (1 tt tallennustilaa) ym.
Yksityiskohtainen palveluhinnasto saatavilla Suomen museoiiton verkkosivuilta Kookoskokoelmahallinnan sivuilta (www.museoliitto.fi/kookos)

MITEN / MILLOIN KÄYTTÖÖN?
Ota meihin yhteyttä.
Teemme tarjouksen ja ohjeistamme eteenpäin.
Otetaan yhdessä askel kohti parempaa kokoelmahallintaa.

LISÄTIETOJA
Suunnittelija Sampsa Heinonen
puh. +358 44 976 2404
sampsa.heinonen@museoliitto.fi

museoliitto.fi/kookos

