Atlantis Museum –
collectiemanagement
Iedere collectie is anders en uniek. Net als de mensen die ermee
werken. Atlantis Museum is ontwikkeld met maar één doel voor
ogen: eenvoudig en volledig webbased uw collecties beheren met
inachtneming van internationale standaarden (w.o. Spectrum) en
–(workflow)processen. Onderling uitwisselen van informatie is
daarmee goed en veilig geregeld.

Modulair – makkelijk en overzichtelijk

Naast de basismodule ‘Museum’ zijn ook modules voor het beheer
van beeldcollecties, archieven, gedrukte bronnen, bibliotheekcatalogi,
handgeschreven bronnen, dossiers en andere gemengde collecties
beschikbaar. Samen vormen de verschillende modules één
geïntegreerd multimediaal informatiesysteem waarin de collecties
afzonderlijk én integraal te beheren zijn.
De beheerfuncties zijn van de hoogste kwaliteit. Zo zijn de
zoekmogelijkheden zeer uitgebreid en zijn er veelzijdige functies
voor navigatie en presentatie. Het beheren verloopt efficiënt
door geavanceerde functies voor groepsgewijs invoeren, muteren,
verwijderen, kopiëren, rapporteren, importeren en exporteren. En dat
allemaal webbased!

•

Autorisatie – ken toegangsrechten toe aan interne en externe gebruikers/
bezoekers. Andere collecties die ook gebruik maken van het Atlantisplatform kunnen voor beheer en beschikbaarstelling niet alleen van
eigen collecties gescheiden worden, maar ook geheel of gedeeltelijk met
elkaar worden geïntegreerd. Zo kan een gezamenlijk platform worden
aangeboden.

•

Schermbouwer – stel zelf formulieren samen op basis van de Spectrumof andere standaarden en metadatamodellen. ‘Dynamische Velden’
ondersteunen bij het toevoegen van eigen velden om optimaal in de eigen
registratiebehoefte te voorzien.

•

Full-audit trail – houdt alle wijzigingen aan de metadata bij en biedt
functies voor het terugzetten van eerdere versies van afzonderlijke velden
of volledige beschrijvingen. Ook worden verwijderde records in een
prullenbak geplaatst en kunnen indien nodig weer teruggeplaatst worden.

Museum

Modules en diensten

Museum

•

E-Depot – koppel met een E-Depot voor duurzame opslag van collecties. Deze dienst
is generiek van opzet; onafhankelijk van het toegepaste E-Depot kunnen de Atlantis
modules communiceren volgens OAIS en ED3 normen.

•

Thesaurus – bouw en beheer eigen thesauri: helder van opzet en gemakkelijk uit te
breiden. Koppel met externe thesauri van uw organisatie of met gestandaardiseerde
thesauri als de Getty AAT en GEONAMES thesauri, de erfgoedthesaurus van het RCE
of welke andere thesaurus dan ook. Thesaurus functionaliteit is optimaal beschikbaar bij
het samenstellen van schermen en formulieren.

•

PID – ieder object wordt via een ‘Persistent Identifier’ geïdentificeerd waardoor uw
verwijzingen naar objecten niet meer onderhevig zijn aan “linkrot” bij verhuizing van
domeinnamen en servers.

•

Google Search - gepubliceerde objecten kunnen door Google worden geïndexeerd. Het
publiek vindt uw objecten dan ook terug wanneer via Google wordt gezocht. Bij het
doorklikken komt het dan op uw eigen publieksomgeving terecht.

•

Google Maps – objecten worden gekoppeld aan Google Maps.Vervolgens kan er worden
gezocht via Google Maps en zoekresultaten worden in Google Maps gepresenteerd.

•

Procesbeheer1 - richt de eigen werkprocessen in voor optimale integratie in uw
organisatie.

Het dienstenpakket is uit te breiden met: diensten voor Scanning on Demand,
Crowdsourcing op de collecties, Statistieken van het gebruik van objecten en het opzetten
van een eigen Open Data Portaal. Er komen steeds meer diensten beschikbaar.

Publieksdiensten

Voor het publiek zijn de volgende diensten aanwezig:
•
•
•
•

Het plaatsen van op- en aanmerkingen op de gepubliceerde informatie
Dossiervorming
Een webwinkel voor het bestellen van reproducties, elektronische betaalmethoden en
direct downloaden van de gekochte artikelen
‘Sociale Media’ maakt het mogelijk om interessante objecten te delen via diverse sociale
netwerken

Publieksomgeving

De collecties kunnen afzonderlijk en integraal worden gepubliceerd via de Publieksomgeving.
Deze online presentatie kan uiteraard responsive zijn en is daarmee geschikt voor desktop,
telefoon en tabletgebruikers. Uw eigen huisstijl kan worden toegepast of volledig naar eigen
inzichten samengesteld worden. De Publieksomgeving kan als onderdeel van uw website of
als zelfstandige portaalwebsite worden gepubliceerd.

Content Management Systeem

Het Atlantis platform biedt een Content Management Systeem
(CMS) waarin het werken met collecties geconfigureerd wordt.
De zoekcriteria, presentatie, sortering en filtering van het
zoekresultaat, presentatie van detailinformatie zijn voor zowel
de beheer- als de publieksomgeving vrij te configureren. Dit
betekent dat er bij voortschrijdend inzicht over deze aspecten
van de inrichting geen programmeurs aan te pas komen maar
via configuratie worden doorgevoerd.

Multimediaal

De veelzijdigheid van Atlantis Museum maakt het mogelijk om
elk bestandsformaat en - extensie te beheren en presenteren.
Door gebruik te maken van een geavanceerde viewer (Plug-in
free) is beeldmateriaal voor iedere bezoeker online beschikbaar.
De opgeslagen beelden hoeven niet geconverteerd te worden
en voor audio/video is full-streaming ondersteuning vanuit
Atlantis. Afhankelijk van de soort browser en het platform
wordt automatisch de beste presentatievorm gekozen om de
audio- en videostreams het best tot hun recht te laten komen.

Hosting

Diensten en informatie die via het internet aangeboden worden,
vragen om veilige en betrouwbare hosting. Uw applicaties
worden -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 back-ups
naar NAS/SAN-opslagsystemen kunnen naar behoefte worden
ingevuld. Zo leveren we ook hier een oplossing op maat,
neemt u geen overcapaciteit af en betaalt u niet voor wat u
niet gebruikt. De server- en systeemsoftware wordt proactief
gemonitord en beheerd volgens ITIL-normen. Het gebruik van
het Atlantis hostingplatform is optioneel. U kunt er ook voor
kiezen om zelf uw Atlantis platform te hosten.
Atlantis kan werken met bestanden die worden ingelezen
en verwerkt in de database, maar ook met bestanden die
extern zijn en blijven. Bijvoorbeeld bestanden die op Internet
aangeboden worden via een website, zich bevinden in een
Cloud of van de organisatie zelf.

Onderhoud en support

Voor Atlantis wordt een support- en onderhoudsovereenkomst aangeboden. Dit biedt u voor
een vast bedrag per jaar nieuwe versies, toegang tot de helpdesk en het klantenportaal, het
aanpassen van de software aan veranderingen binnen de automatiseringsomgeving én het
oplossen van fouten.
Onderhoud en support is onbeperkt en is gericht op continuïteit. U kunt onbeperkt
gebruik maken van de helpdesk en alle software-upgrades zijn voor uw licentiesamenstelling
inbegrepen. Ook als het pakket ingrijpend wordt gewijzigd of geheel vernieuwd beschikbaar
komt. Dit zal ook voor toekomstige overgangen van toepassing zijn.

Opleidingen en advies

Er zijn tal van opleidingen en instructie sessies beschikbaar. Daarnaast kan men advies
verkrijgen over digitalisering, informatiebeheer, E-Depot en projectbegeleiding.

Musea en Atlantis Museum

“Musea zijn van publiek belang… samenwerken is cruciaal”. De Museumvereniging geeft nog
maar eens aan hoe belangrijk het museum is. Samenwerken en bruggen bouwen is belangrijk
om constructieve stappen te kunnen zetten. De openheid van Atlantis Museum geeft u als
collectiebeheerder alle mogelijkheden om veilig en zeker aan te sluiten bij andere systemen.
De krachtige portaalfunctie zorgt er bovendien voor dat ook uw bezoekers profiteren van uw
inspanningen.
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