Belééf het Erfgoed
Atlantis is een flexibel en betrouwbaar systeem voor collectiebeheer en portaalbouw. Dus
wilt u op een professionele en verantwoorde wijze uw erfgoedbronnen beheren en beschikbaar stellen? Wilt u uw klanten en gebruikers een optimale erfgoedbeleving bieden? Dan is
Atlantis de juiste keuze.

Framework

Modules

Atlantis biedt een framework dat op allerlei
manieren uitgebreid kan worden. Hiermee
voorziend in de behoefte van Archieven, Musea, Bibliotheken en Archeologen. Het framework kan via plug-ins worden uitgebreid met
modules, diensten en portaalfuncties. Zo is
Atlantis een open, modulaire en uitbreidbare
oplossing die garant staat voor continuïteit.

Een breed scala aan verzamelingen, variërend
van archief- en beeldcollecties tot handgeschreven en gedrukte bronnen, kunst en
literatuur, bouwdossiers, akten en registers
kunnen met Atlantis beheerd en beschikbaar
worden gesteld.

Portaalsoftware

Diensten

Voor omgevingen waarin verschillende
systemen worden gebruikt of wanneer
samengewerkt wordt met systemen van
derden is Atlantis volwaardige portaalsoftware waarmee deze omgevingen samengesmeed worden tot één geïntegreerd geheel.

Nuttige en populaire diensten kunnen
worden toegevoegd ter verhoging van de
mogelijkheden en beleving. Ontsluiting naar
zoekmachines als Google, koppeling naar
sociale media, archief- en dossiervorming
door de bezoeker, bestellen van reproducties, aanvragen voor inzage, elektronische
betalingen en direct downloaden. Een
volledig pakket aan diensten om uw gebruikers en klanten optimaal te bedienen.

Atlantis

Hét platform voor collectiebeheer en portaalbouw

Zoeken, presenteren en sorteren
De mogelijkheden voor zoeken, presenteren en sorteren zijn zoals van
een modern informatiesysteem verwacht mag worden: uitgebreid en veelzijdig. Atlantis voegt daar nog een dimensie aan toe: configureerbaar.
De zoekmogelijkheden zijn meer dan compleet. Relationeel (is gelijk aan,
is groter dan, etc.), fulltext (op woorden en delen van woorden) en Fuzzy
(klinkt als, lijkt op) zoekmogelijkheden zijn beschikbaar. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van maskertekens (?, *), en operatoren
(+, -, EN, OF). Ook kan gebruik worden gemaakt van een thesaurus waarmee gezocht kan worden met synoniemen, bredere en smallere termen.

Standaarden en protocollen
Atlantis ondersteunt vele standaarden en protocollen. Hiermee kan uw
erfgoedinformatie beschikbaar gesteld worden voor publicatie via eigen
websites en portalen. Of die van anderen.

Platform voor samenwerking
Uw Atlantis omgeving kan opengesteld worden aan partners en partijen waarmee u wenst samen te werken. Dit kan zonder dat de mogelijkheden voor een gescheiden of geïntegreerde beschikbaarstelling
beperkt worden.

Brede beschikbaarheid
De informatie in Atlantis en/of samengebracht in Atlantis is beschikbaar
voor raadpleging via computers, laptops, tablets, telefoons, etc. Standaard
componenten zijn beschikbaar voor toegang via de reguliere Internet
Browsers maar ook in de vorm van Apps voor algemeen gebruik en voor
tablets en telefoons van Apple of werkend onder Android.
Deze componenten kunnen naar eigen smaak aangepast, uitgebreid en
vormgegeven worden. Ook kan een eigen App in de Appstores van Apple
en Google geplaatst worden. Het publiek kan deze dan gratis of tegen betaling downloaden en gebruiken voor toegang tot uw erfgoedinformatie.

Multimediaal
Atlantis is veelzijdig op het gebied van de opslag, terugzoeken en het
presenteren van multimediale bestanden. Alle soort van bestanden,
variërend van beeldmateriaal, audio/video, tekstdocumenten, rekenbladen, etc. kunnen opgeslagen, terug gevonden en gepresenteerd worden.
Voor het opslaan en presenteren van afbeeldingen wordt een viewer gebruikt die zonder plug-ins op de browser werkt. Hierdoor is het beeldmateriaal voor 100% van uw bezoekers te raadplegen. Voor de opslag
van beeldmateriaal worden meer dan 150 bestandsformaten herkend.
De opgeslagen beelden hoeven niet omgezet te worden naar een specifiek formaat om efficiënt via Internet gepresenteerd te kunnen worden.
Voor audio/video ondersteunt Atlantis full-streaming. Afhankelijk van de
soort browser en het platform wordt automatisch de beste presentatievorm gekozen om de audio en video streams het best tot hun recht
te laten komen.

Hosting
Diensten en informatie die via het internet aangeboden worden, vragen om veilige en betrouwbare hosting.
In eerste instantie wordt uitgegaan van shared hosting. Uw oplossing wordt, samen met andere
diensten, gehost op één van onze systemen. Wanneer zwaardere hardware of meer bandbreedte
een vereiste is, dan realiseren wij dat zonder meerkosten. Opslagcapaciteit is naar behoefte uit te
breiden en backups naar NAS/SAN-opslagsystemen kunnen naar behoefte worden ingevuld. Zo
leveren we een oplossing op maat, neemt u geen overcapaciteit af en betaalt u niet voor wat u
niet gebruikt.
Onze servers zijn geplaatst in een geconditioneerde ruimte met noodstroomvoorziening en een
100 Mbit/s internetaansluiting. De servers zijn uitgerust met dubbele voedingen en hot-swappable
schijven in RAID 10-configuratie. De server- en systeemsoftware wordt proactief gemonitord en
beheerd volgens ITIL-normen.

Onderhoud en ondersteuning
Op onze softwareproducten kan een support- en onderhoudsovereenkomst worden afgesloten.
Dit biedt voor een vast bedrag per jaar nieuwe versies van het propgramma, toegang tot de helpdesk, aanpassen van de software aan veranderingen binnen de automatiseringsomgeving en het
oplossen van fouten.

DEVENTit BV
DEVENTit is een onafhankelijk en innovatief softwarehuis. Wij zijn gespecialiseerd in markt- en
klantspecifieke oplossingen op het gebied van collectiebeheer, portaalbouw en administratieve
software.
Onze activiteiten richten zich op:
- Portaalbouw
- Archief- en collectiebeheer
- Softwareontwikkeling
- Onderhoud en support
- Hosting
Binnen deze activiteiten leveren wij standaardproducten, bouwstenen en maatwerkoplossingen.
Ook voor uw specifieke probleem of wens kunt u ons inschakelen om een geschikte softwareoplossing te realiseren.

De afgelopen 15 jaar hebben veel erfgoed- en overheidsinstellingen, bibliotheken, musea en
toonaangevende instellingen uit de internationale cultuur- en erfgoedsector hun vertrouwen in
DEVENTit uitgesproken. DEVENTit is uw vertrouwen waard.
Een greep uit onze referenties:
Vlaamse Overheid
Stadsarchief Rotterdam
Nationaal Archief Curacao
RHC Eindhoven
RHC Limburg
NCB Naturalis
Centraal Bureau voor Statistiek
Stedelijk Museum Kampen
Antonius Ziekenhuis Sneek
Haags Gemeentearchief
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Atlantis de juiste keuze!

Atlantis is een product van DEVENTit BV, een innovatief softwarehuis voor multimediale
en webbased informatiesystemen en portalen.
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