KulturIT
Et samarbeidsprosjekt for digitale
løsninger til museumssektoren.
KulturIT AS tilbyr eKultur – fem løsninger som kan brukes
hver for seg, eller i ulike kombinasjoner:
•
•
•
•
•

Primus – database for samlinger
DigitaltMuseum – kunst- og kulturarven på nett
KulturNav – lenking av data
KulturPunkt – formidling i app og utstilling
Minne – innsamling av personlige historier

•
•
•
•
•

eKultur effektiviserer museenes
bevaring av materiell og immateriell kulturarv
digitaliserings- og dokumentasjonsarbeid
sammenkobling og gjenbruk av data
deling av kompetanse og innhold
formidling og dialog med publikum

KulturIT utvikler etter internasjonale standarder. Løsningene skal være enkle
å bruke og lette å videreutvikle. Selskapet har en solid driftsmodell og eies av
ti museer som representerer bredden i museumssektoren.
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 AS utvikler eKultur, felles, digitale løsninger for museumssektoren. Utviklingen skjer i nært
samarbeid med museene og med støtte fra Kulturrådet. KulturIT eies av ti museer, men samarbeider med
mer enn 200 museer og andre kulturarvsinstitusjoner i Norden. Hovedkontoret ligger på Lillehammer,
men selskapet har også ansatte på Hamar, i Trondheim, Oslo og Stockholm. KulturIT er Spectrum Partner.
Spectrum er en internasjonal standard for samlingsforvaltning.
eKultur er fem digitale løsninger for ulike sider av museenes virksomhet. De kan brukes hver for seg, eller
i forskjellige kombinasjoner. Systemene legger til rette for gjenbruk av data for å unngå dobbeltarbeid.
eKultur knytter innhold, kompetanse og kunnskap sammen på tvers av de enkelte museene. eKultur gir i
tillegg museene en bred kontaktflate for formidling og dialog med publikum. De fem løsningene som utgjør
eKultur er Primus, DigitaltMuseum, KulturNav, KulturPunkt og Minne.
Primus er et samlingsforvaltningssystem for museer og andre kulturarvsinstitusjoner. Det er et helhetlig
system som ivaretar informasjon om museenes samlinger, med rutiner og prosesser tilknyttet disse.
Primus er Spectrum Compliant og støtter Spectrum – den internasjonale standarden for samlingsforvaltning. I Primus kan museene forvalte kunst- og kulturhistoriske gjenstander, bygninger, arkeologiske
funn, fotografier, film, lyd, med mer. Primus er integrert med DigitaltMuseum, og samlingene kan enkelt
publiseres på nett.
DigitaltMuseum er museenes felles publiseringskanal. Samlingene skal være lett tilgjengelige for allmennheten, uavhengig av tid og sted. DigitaltMuseum åpner for dialog med publikum, og legger til rette for
crowdsourcing. Museene kan også skrive fagartikler i DigitaltMuseum, presentere museet og samlingene,
administrere kommentarer fra publikum eller se statistikk over bruk. Innholdet er også tilgjengelig gjennom
et API. DigitaltMuseum er valgt som norske museers felles kanal for å levere data til Europeana.
KulturNav er et nettsted for å skape, forvalte og dele felles åpen terminologi og autoritetsregistre. Museene
kan gjenbruke hverandres ressurser. I prosessen sikrer KulturNav at museenes data lenkes sammen.
Primus leveres ferdig integrert med KulturNav, slik at museene kan bruke listeverdier og registre når de
katalogiserer samlingene. KulturNav er også åpen for kobling med andre systemer, via API, eller ved å lese
inn informasjon fra eksport. Innhold fra KulturNav publiseres også på DigitaltMuseum.
KulturPunkt er formidling i utstillinger og på mobile enheter. Publikum får opp innhold på egen mobiltelefon,
eller kan se på nettbrett i utstillinger. Et kulturpunkt kan for eksempel være et kunstverk, en gjenstand eller
en bygning. Informasjonen til kulturpunktet kan museet hente fra Primus via DigitaltMuseum og bearbeide
videre, eller det kan bygges opp fra bunnen med tekst, bilder, video og lyd. Løsningen har et administrasjonsgrensesnitt for innlegging og redigering av informasjon. KulturPunkt har også et API museene kan bygge
egne formidlingsløsninger på.
Minne er en nettbasert plattform for innsamling og formidling av immateriell kulturarv. Museene skal
kunne samarbeide med privatpersoner om samfunnsdokumentasjon. Bidragsyterne får direkte styring med
beretningene de leverer inn, og forskerne får et verktøy for å engasjere privatpersoner i felles
dokumentasjonsdugnad. Minne tilfører museumssektoren et skreddersydd digitalt system for å samle inn
og forvalte privatpersoners erfaringer, kunnskaper og minner.

