Bemutatkozó információk
a
TOP-7.1.1-16
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi
közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva
pályázathoz

Tisztelt Érdeklődő!
A helyi társadalmak megújítását, valamint a települések és városok kulturális és
közösségi életének fejlesztését célzó pályázatok keretében a Helyi Akciócsoportok
(HACs) 1 által megvalósítható célokhoz szeretnénk ajánlani a közgyűjtemények és
kulturális örökség területeken szerzett 20 éves projektszervezési és főként
informatikai tapasztalatunkat, szaktudásunkat, jól képzett programozókból,
programtervezőkből és közgyűjteményi informatikusokból álló fejlesztő
kapacitásunkat, valamint kész szoftvertermékeinket.
Szeretnénk ötleteket adni a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS)
megalkotásához, és a pályázatban említett kulcsprojektek megfogalmazásához.
Szabványos, sokak által használt megoldásaink támogatást jelentenek ahhoz, hogy az
integrált, újszerű és innovatív helyi projektek ne szigetszerű fejlesztésként, hanem
fenntartható módon valósuljanak meg, amelyek a helyi közösségek megerősítésén
keresztül hosszú távon is hozzájárulnak a terület népességmegtartó képességéhez.
QULTO szolgáltatási- és termékportfóliónk helyi közösségek számára összeállított
QULTO Local csomagjával a legújabb trendek mentén segítjük a kultúra fenntartásán
és élénkítésén dolgozó intézmények szolgáltatásainak megújítását és népszerűsítését.
Megoldásokat kínálunk a kulturális és helytörténeti tartalmak digitalizálására,
szabványos összegyűjtésére, tárolására, szolgáltatására, megőrzésére és
újrahasznosítására, valamint attrakciók, játékok, valós és virtuális kiállítások
formájában történő megismertetésére.
Szakmai kapcsolatainkat felhasználva, komplex megoldások: informatikai rendszerek
szállítását és beüzemelését is vállaljuk, valamint hatékony segítséget tudunk
biztosítani a pályázatok és stratégiák elkészítéséhez és megvalósításához is.
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HACs regisztrációs felhívás: https://www.palyazat.gov.hu/felhvs-a-kzssgi-szinten-irnytott-vrosi-helyifejlesztsek-megvalstsra-irnyul-helyi-akcicsoportok-megalaktsra-s-azok-regisztrcijra

Ötletek a kapcsolódó pályázatokhoz:
 Városi Integrált Kulturális Információs Rendszer megépítése (a továbbiakban
IKIR), amely
o automatizált, rendszeresen frissülő módon összegyűjti, tárolja,
rendszerezi és egy ponton teszi elérhetővé a helyi közösség
közgyűjteményeiben
nyilvántartott
helytörténeti,
kulturális,
tudományos és közhasznú adatokat, a kapcsolódó digitális tartalmakat,
eseményeket és az intézmények egyéb releváns adatait (látogatottság,
egyéb statisztikai információk);
o gondoskodik azok szabványos és redundáns tárolásáról, és hosszú távú
megőrzéséről;
o támogatja a gyűjtemények közösségi gyarapítását, az adatok
gazdagítását, ezzel erősítve a helyi kötődést és a helyi értékek jobb
megismerését;
o lehetővé teszi minél szélesebb körben való újrahasznosítását, pl. az
oktatás és a kulturális turizmus területén;
o lehetővé teszi a tartalmak szabványos továbbítását a nemzeti és
nemzetközi aggregátorok felé (pl. MANDA, Europeana, Museumap),
növelve a kulturális értékek határainkon túli népszerűségét;
o lehetővé teszi az üzleti szféra számára, hogy az IKIR adataira és
tartalmaira építve értéknövelt szolgáltatásokat hozzanak létre, ezzel
támogatva a helyi kötődésű vállalkozások fejlődését;
o támogatja egyéni és csoportos játékok, vetélkedők szervezését az IKIR
tartalmaira épülve: ezek a játékok a város értékeinek, múltjának jobb
megismerését célozzák.
 A városi közösségi terek, illetve közgyűjteményi intézmények szerepének
bővítése “nyitott műhely”, illetve “csináld magad” szolgáltatásokkal, ahol a
könyvtár/múzeum/agóra és egyéb közösségi terek:
o a hely mellett eszközöket, szakkönyveket, folyóiratokat, elektronikus
oktató anyagokat biztosítanak a kreatív munkához, ami történhet
szervezett keretek közt csoportfoglalkozásként, vagy egyénileg
szakember segítségével/felügyeletével (pl. közösségi használatú
varrógép, konyha, digitalizáló eszközök stb.);
o informatikai rendszereikben helyet biztosítanak az alkotók munkáinak
vagy akár családi emlékek feltöltéséhez, portfoliók kialakításához,
virtuális kiállítások szervezéséhez.



Kulturális Város Kártya: az adott település/város közgyűjteményi, kulturális és
szabadidős intézményeinek integrációjával összehangolt látogató kártya
(olvasójegy, belépő, bérlet) valósítható meg, ami beléptetőként, de akár
“pénztárcaként” is funcionálhat. A kártya mobil eszközzel kezelhető virtuális
kártyaként valósul meg.

Engedje meg, hogy a nemzetközi és hazai trendeknek megfelelő fejlesztési stratégiák
szempontjából fontos kulcsszavak mentén mutassuk be a Corvina, HunTéka, JaDoX,
Monguz és Portál24 szoftvereket is magába foglaló QULTO platform és kapcsolódó
szolgáltatásaink előnyeit:
kapacitás

45 fős hazai csapat.

fenntarthatóság

Több mint 15 éve bizonyítottan fenntartható fejlesztések,
több mint 400 ügyféllel élő kapcsolat.

törvényi
kötelezettségek

A hazai szabályozásnak megfelelő, több helyen auditált
szoftverek.

automatizálás

Széleskörű tapasztalat a legkülönfélébb gyűjtemények
nyilvántartásának számítógépre vitelében.

adat-migráció

Széleskörű konverziós tapasztalat (szinte az összes
Magyarországon fellelhető múzeumi, könyvtári és levéltári
rendszerből konvertáltunk már).

integráció

Ügyfeleinknek teljes megoldást szállítunk, vállaljuk hardver
eszközök beszerzését, telepítését valamint az integrációt a
meglévő szoftverkörnyezethez.

platformok

Megoldásainkat desktop környezethez igazítva, webes
alkalmazásként vagy mobil applikációként készítjük el.

közgyűjteményi
együttműködés

Azonos alapokon nyugvó megoldás mindhárom
közgyűjteményi ág számára (könyvtár, múzeum, levéltár),
jobb helyismereti/helytörténeti együttműködési lehetőség a
különböző közgyűjteményi intézmények között.

nemzeti,
nemzetközi
együttműködés

Kapcsolódás a nemzeti múzeumi aggregációs portálhoz
(museumap.hu), és az European-hoz

tartalom
újrahasznosítás

A gyűjteményben tárolt adatok széleskörű
újrahasznosíthatósága oktatásban, vagy virtuális és
interaktív kiállításokon.

újrahasznosítás,
játékosítás

A gyűjtemény széleskörű újrahasznosíthatósága pl.
mobiltelefonos játékokban vagy akár Kinect-re vagy Oculus
Rift-re épülő attrakciófejlesztésben.

3D, augmented
reality

3D objektumok készítése, tárolása, kezelése,
újrahasznosítása, 3D nyomtatás, kiterjesztett valóság.

látogatómenedzsment

Beléptető és látogatókövető rendszerek (RTLS), kiállítási
statisztikák készítése.

Megoldásainkat több mint 400 múzeumban, könyvtárban, archívumban és egyéb
intézményben használják sikeresen. Az általunk fejlesztett QULTO platform elemei
biztosítják a szabványosságot, így az egyedi fejlesztések is összekapcsolhatóak más
rendszerekkel, illetve hazai (MOKKA, MuseuMap, MaNDA), vagy nemzetközi
(Europeana) közgyűjteményi projektekkel.
Az online megjelenést a virtuális kiállítást és kiterjesztett valóságot (augmented
reality) támogató webes és mobilos megoldásaink segítik: a “hagyományos”
kiállításokat interaktív attrakciókkal tesszük érdekesebbé.
Kész szoftvereink mellett mobilra fejlesztett egyedi alkalmazásokat is készítünk, mely
a honismereti és helytörténeti adatokra épülve invitálja interaktív játékra a látogatót.
Az intézményi környezethez igazított - érintőképernyős pultra vagy tabletre
optimalizált - egyedi megoldásainkkal támogatjuk a kiállítások által közvetített
ismeretek elmélyítését, illetve segítjük az információk befogadását.

Megoldásainkkal olyan fejlesztési stratégiát támogatunk, amely egy keretrendszerben
kezeli, magában foglalhatja:
 a helyi közgyűjtemények nyilvántartó rendszereinek auditálhatóvá,
szabványossá és interoperábilissá tételét,
 a bennük tárolt adatok szemantikus információs térbe szervezését és egy
közös portálon való kereshetőségét,
 a tartalmak újszerű, játékos újrahasznosítását a formális és nem formális
oktatásban, ki- állításokon, szórakoztatásban,
 a tartalmak országos, illetve európai kulturális központokhoz (MANDA,
MuseuMap, Europeana stb.) való továbbítását.
Reméljük, hogy hamarosan Önöket is partnereink között tudhatjuk!
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