Qulto
integrált múzeumi rendszer

Nemzetközileg is elfogadott, szabványosított
rendszer minden múzeumtípusnak

Qulto platform

H

Hatékonyság

B

Biztonság

Sz

Szabványosság

H

Hazai

Múzeumi nyilvántartási rendszerünk a hazai szakma tapasztalataiból nőtte ki
magát az ország leginkább használt közgyűjteményi rendszerévé.
Megoldásaink

és

tapasztalt

munkatársaink

segítségével

intézménye

hatékonyabban és egyszerűbben tud dolgozni a XXI. században.
Felhő alapú rendszereinket használva nem kell aggódnia adatbázisa biztonsága
miatt. Szolgáltatásainkat úgy alakítottuk ki, hogy a kéretlen hozzáféréseket és a
lehetséges adatvesztés veszélyét nullára minimalizáltuk.

Qulto

gyűjteménykezelő

rendszerünk

biztosítja

intézménye

összekapcsolhatóságát más közgyűjteményi adatbázisokkal. Ezenkívül minden
hazai jogszabályi előírásnak megfelel, ezáltal auditálható.

100%-ban hazai cégként nemcsak a tőkét, tudást és munkát tartjuk
Magyarországon, de az adatokat is hazai szervereken tároljuk. Velünk itthon
marad tudása és adatbázisa!

Monguz Kft. / Qulto
Több mint két évtizedes, közgyűjteményekben szerzett
tapasztalatunk megtanított minket, hogy nincs két egyforma
intézmény. Ezért is építjük testreszabható módon Qulto®
portfóliónkat.
Kelet-Közép-Európa

legnépszerűbb

gyűjtemény-kezelő

rendszerével már több mint 10 éve a múzeológusok szakmai
munkáját

is

digitalizálási,

támogatjuk,
turisztikai

beleértve
és

oktatási,

promóciós

kutatási,

feladataikat

is.

Megoldásunkat az együttműködés filozófiájával építjük, ahol az
intézmények szabadon dönthetnek mit, hol és hogyan osztanak
meg, és mennyire nyitják ki adatbázisukat a világ felé.
Projektjeink
legjobb

mögött

komoly

szakemberekkel:

pedagógusok,

csapatmunka

muzeológusok,

rendszertervezők,

designerek,

áll

a

múzeumfejlesztők,

informatikusok és a leendő felhasználók működnek együtt a
siker érdekében.

Biztonság,
szabványosság,
hatékonyság
több mint 20 éve.

Qulto

Museum

(korábban

HunTéka)

rendszerünk

segítséget nyújt minden olyan múzeumnak, amely
gyűjteményeinek

kezelésére,

digitalizálására,

megosztására vagy munkafolyamat támogatására
keres megoldást.
Integrált rendszerünk egyszerűbbé teszi az
adatkezelést, adatbázis építést, publikus információk
online megosztását, így hasznos munkaidőhöz juttatja
az intézmény dolgozóit.
Minden hazai jogszabályi előírásnak megfelel, ezáltal
intézménye auditálható és átlátható lesz.
Nemzetközi

leíró

és

adatcsere

szabványokat

használunk, hogy partnereink rendszerei probléma
nélkül integrálhatóak legyenek bármilyen aggregációs
és adatgazdagító kezdeményezésbe.
Qulto platformunk egyszerűen és hatékonyan kezel
nagy, akár több milliós adatmennyiséget is.

Integrált
gyűjteménykezelő
rendszer

Leírás
Qulto Museum szoftverünkben az adatleírási szabványokat követve valamennyi objektumtípus formai és tartalmi feltárása elvégezhető. Jelenleg több, mint 1400 különböző
adattípusból tudnak ügyfeleink választani majd testreszabni a saját igényeiknek megfelelő
leíró kartonjaikat.
Rendszerünk továbbá támogatja a szabványos besorolási adatok (szótárak, tárgyszórenszerek,
névterek) bevitelét. Az adatok köre korlátlan, régészeti, állat- és növényfajokon át bármilyen
tudományos, művészeti, személyi, időbeli

vagy

földrajzi adat is beállítható.
Leírókartonjaink tetszés szerint bővíthetők, a mezők
elnevezése módosítható, ezáltal szabad kezet adva az
intézménynek abban, hogy a rendszert teljes
mértékben a saját igényeire szabhassa.

Többnyelvűség
Többnyelvűségen nem csak a Qulto rendszer felhasználói felületének
tovább bővíthető meglévő fordításait (magyar, angol, román, lengyel,
szerb, bolgár, török) értjük.
Qulto Museum szoftverünk a piacon megtalálható rendszerek közül a leg
nagyobb fokú többnyelvűségre képes, ahol nemcsak minden szótár
elemhez, vagy tárgyszórendszerhez tudunk fordítást rendelni, hanem
magára az adattartalom lefordítására is lehetőség van.
Ezen funkció segítségével a publikus tartalmakhoz rendelt fordítások
automatikusan változnak az adott látogató nyelvi beállítása alapján.
Rendszerünk minden általánosan használt karakterkészletet támogat a
cirilltől akár az ázsiai betűkészletekig.

Multimédia
A beépített repozitórium modulnak köszönhetően intézménye egyszerűen kezelheti digitális tartalmait. Minden tartalomhoz szabványos
leíró elemek kapcsolhatók, amelyek segítik a kereshetőséget és átjárhatóságot biztosítanak a különböző rendszerek között. Megoldásunk
támogatja a teljes szövegű indexálást és keresést is, hogy a lehető legnagyobb hozzáférhetőséget és kereshetőséget biztosítsa.
A feltöltött multimédia tartalmak szabadon hozzácsatolhatók egy vagy akár több leíró rekordhoz, ezzel sem terhelve a rendszert felesleges
adatmennyiséggel. A mesterfájlból a Qulto média modul automatikusan hozza létre a szükséges bélyeg- és szolgáltatási képet, amit igény
esetén vízjellel is ellát.

Szótárak, tezauruszok, névterek
Tezauruszok kezelése egyszerűen megoldható, ahol nemcsak szinonimák, de apa-fiú, rész-egész relációk is kezelhetők. Külső, háttér
tezauruszok igény szerint betölthetők.
Leíró rekordjaink szabadon kapcsolódhatnak a bibliográfiai, műtárgyi, képi és kutatási eredményekhez.
A névtér modul segítségével életrajzi, életrajzi történeti adatokat rendelhetünk személynevekhez. Ezen személyrekordok bármilyen
más rekordhoz hozzárendelhetők, így karbantartásuk egyszerű és szabványos a teljes intézményben. Igény szerint külső adatbázisok
is betölthetők vagy kapcsolhatók.

Nyomtatási kartonok
A Qulto Museum a magyar jogszabályoknak megfelelő leltárkönyve mellett
több tucat nyomtatási kartonnal, statisztikával és találati lista nyomtatási
lehetőségével van ellátva.
Az alapbeállítás mellett lehetőség van egyedi nyomtatási sablonok létrehozására.
Felejtse el a kézzel történő másolást és használja ki a központi múzeumi rendszer
adta lehetőségeket!

Állományvédelmi
modul
Modern webes felülete lehetőséget ad az intézményen belüli vagy külső
restaurálási munkálatok szabványos rögzítésére. Modulunk a felvitt
adatokat automatikusan összekapcsolja az intézményben működő Qulto
Museum szoftverrel.

Konverzió
Több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezünk adatbázisok
szabványos konvertálása terén. Ezen tapasztalatnak köszönhetően
magabiztosan birkózunk meg bármilyen adatmigrációs feladattal.
Minden konverzióra 1 éves garanciát vállalunk, hogy az
intézménynek ne kelljen adatvesztéstől tartania.
Büszkék vagyunk, hogy az elmúlt 20 évben nem történt
adatvesztés az általunk végzett konverziók során.

Qulto Stat
statisztika modul
Qulto Stat modulunkkal intézménye betekintést kaphat a múzeumban és a Qulto szolgáltatásokban folyó munkába és
interakciókba.
Mérje a munkatársak hatékonyságát, a virtuális platformra látogatók szokásait vagy a teljes rendszeren és szerveren átmenő
adatforgalmat.
Rendszerünk átlátható, számszerűsíthető képet ad intézménye munkájáról, fejlődéséről. Nélkülözhetetlen segítséget nyújt a
megalapozott vezetői döntésekhez is.

Nemzetközi szoftver
magyar fejlesztőktől

Manage

Ökoszisztéma
Mi a Qulto-nál hiszünk az összekapcsolt rendszerek adta
előnyökben, ezért minden megoldásunkat úgy alakítottuk

Digital

ki, hogy azok együttműködve segítsék partnerintézményeink
munkáját. Legyen az metaadat nyilvántartás, digitális
repozitórium,

plágiumkereső,

digitalizációs

platform,

közoktatási vagy attrakciós termékünk, mind-mind egymással
és a külvilággal is integrálható, hogy egy intézményben
se kelljen felesleges órákat tölteni az adatok és file-ok
másolásával, többszörözésével.

Connect

A kulturális és tudományos tartalmakra egyfajta szemantikus
hálózatként tekintünk, erre az alapra építjük megoldásainkat
a nyilvántartástól egészen az újrahasznosításig.
Ezzel a filozófiával építjük a Qulto ökoszisztémát, amely
időt, tárhelyet és pénzt spórolhat a velünk dolgozó
intézményeknek.

Attract

Qulto Cloud felhő szolgáltatás
Tudjuk, hogy az informatikai szakemberek hiánya és a múzeumon belüli rengeteg megoldandó
feladat mennyi kellemetlenséget tud okozni, ügyfeleink kényelme és biztonsága érdekében
ezért minden termékünket elérhetővé tettük felhő alapú szolgáltatásként is.
Qulto Cloud felhő szolgáltatásunk azoknak szól, akik nem akarnak saját szerverek gondjaival,
költségeivel és felelősségével bajlódni - ehelyett inkább a múzeumi szolgáltatások
minőségére fektetnek nagyobb hangsúlyt. Segítségével a telepítéstől a rendszer frissítésén át
a szerverfelügyeletig mindent cégünk végez.
Előnyei a gyors frissítések, adatbiztonság, teljeskörű 365x24 órás rendszerfelügyelet és a 3 rétegű biztonsági mentés, amely mellett
nincs lehetőség adatvesztésre.
Qulto Clouddal biztosíthatjuk, hogy minden, a rendszerünkben feltöltött adat, digitális tartalom igény szerint európai vagy magyar
szervereken kerül tárolásra. Nem adunk tovább adatokat több ezer kilométerre lévő szerverparkoknak, így olyan globális szereplőknek sem
akik a hazai jogrendszert nem feltétlenül tartják tiszteletben.

Érvek, amik mellettünk szólnak
A csapat
Csapatunk jórészt rendszertervezőkből, fejlesztőkből, web-fejlesztőkből, informatikus könyvtárosokból,
muzeológusokból és mérnökökből áll. Jelenleg 70 munkatárssal, néhány kiemelt partnerrel és számos
külső szakértővel biztosítjuk a legmagasabb szintű szakmai munkát.
Országos rendszerek
Önállóan vagy fejlesztői konzorcium tagjaként részt vettünk Magyarország legnagyobb közgyűjteményi
projektjeiben, ezek között a MOKKA, ODR, Országos Cikkarchívum, Magyar Digitális Képkönyvtár,
NEKTEK, e-Levéltár, MuseuMap vagy épp a Videotorium mellett számos egyéb projektben is
tapasztalatot szereztünk.
Open Source
Ahol lehet nyílt forráskódú technológiákat és komponenseket használunk, lehetőleg bekapcsolódva az adott fejlesztő közösségek munkájába.
Ezen túl néhány saját komponensünket mi is nyílt forráskódúvá tettünk, hogy lehetővé tegyük minél szélesebb körben való felhasználásukat
és, hogy ne csak haszonélvezői legyünk az open source világnak, hanem munkásai is.
Europeana
2012-től dolgozunk együtt Európa legnagyobb közgyűjteményi aggregációs szervezetével. Közös projekteinken túl a mi megoldásaink
segítségével került és kerül több százezer hazai rekord az Europeana-ba, ezzel is bővítve a hazai műtárgyak nemzetközi elérhetőségét.

Hogyan dolgozunk?

Minden ügyfelünkre egyedileg tekintünk, ezért is közelítünk meg minden új
partnert ugyanazzal a kíváncsisággal és segítőkészséggel.
Ami Önöknek probléma, az számunkra válasz!

... és még 2000+ elégedett ügyfél

Attrakciós
megoldások

attract

E

Elevenítse meg gyűjteményét

Qulto Attract szoftvercsomagunkat úgy alakítottuk ki, hogy a Qulto
Museum

szoftverünkkel

együttműködve

partnereink

egyszerűen,

biztonságosan tudjanak digitális történeteket elmesélni anélkül, hogy
kiadnák adataikat harmadik félnek.
Szolgáltatásainkkal minden látogató az igényeinek megfelelő eszköz
segítségével élheti újra az elmondott történetet.

A képen a Qulto 360 virtuális kiállítást támogató platform
látható, ami böngészőből futva, könnyen és egyszerűen képes
360 fokos nézetben valós vagy virtuális tereket és annak
tárgyait bemutatni.

Q360
virtuális, 360 fokos bemutatótermek létrehozását elősegítő platform. Tegye
elérhetővé tárlatát online, és fogadja látogatóit akkor is, ha ez személyesen
valamiért nem lehetséges.

Education
helyszínen vagy otthon olvasható és játszható oktatási csomagokkal bővítheti
múzeumpedagógiai szolgáltatásainak listáját. Nyújtson látogatóinak többet
más intézményeknél!

Storytelling
segítségével több irányból végigjárható virtuális történeteket mesélhet el,
ahol nem a múzeum, hanem a látogató határozhatja meg honnan hová fog
eljutni. Látogatói szabadság mindenek felett.

Ezenkívül minden szolgáltatásunk egyszerűen és online használható, hogy
munkatársai bárhol, bármikor, bármilyen platformon tudjanak dolgozni, és
csak a kreativitás szabhasson határt.

K

Kulturális turizmus

A kulturális örökség megőrzésének támogatása és annak minél szélesebb körben való
elérhetősége fontos küldetése a Qulto csapatnak.
A Városfoglaló egy új, kulturális turizmust támogató alkalmazásunk. Az a célunk,

hogy ügyfeleink kezébe olyan eszközt adjunk, mellyel könnyen és gyorsan tervezhetnek
és publikálhatnak helyi értékeket és kulturális kincseket bemutató tematikus túrákat
vagy virtuális sétákat.
Főbb funkciók:
•

Tematikus séták: az alkalmazással limit nélkül bármennyi tematikus sétát
készíthetünk

•

Játszva tanulás: séta közben érdekes tartalmakkal és kvízkérdésekkel aktívabbá
tehetjük a közönségünket és játékra hívhatjuk az egész családot.

•

Játék mód: az egyéni játékmód mellett versenyezni is lehet.

•

Otthonról is bejárható: az alkalmazás a felhasználó fizikai helyéhez képest küld
információt, de akár otthonról egy virtuális séta keretében is bejárható.

Kiemelt
projektjeink

MuseuMap

A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központ
koordinálásával létrejött projekt, amely immáron 54 múzeumnak ad publikálási
lehetőséget, és jelenleg Magyarország legnagyobb múzeumi aggregációs adatbázisa.
376 000 tárgyat tartalmazó portál, 2019-től az Europeana európai aggregációs
szolgáltató hivatalos, akkreditált partnere. Az akkreditáció indoklásában kiemelték a
szakmai tanácsadást, a metaadatok feltérképezhetőségét, a rekordok minőségét, leírását
és elérhetőségét is.
Egyedi funkciói:
•

Egyéni galéria létrehozása és publikálása

•

Színkereső

•

MuseuMap Gallery virtuális kiállítások

•

Eseménynaptár

Gdański Városi Múzeum
A lengyelországi Gdański Városi
két portált is szállítottunk.

Múzeumnak
Egy múzeumi

tárgyakat bemutató online galériát és egy szóbeli

“elmondott történetek” archívuma

történeteket tartalmazó gyűjteményt bemutató
online archívumot.
Utóbbi érdekessége, hogy a Qulto-ban tárolt
leírások a hozzájuk csatolt multimédiákkal mutatják
be a II. világháborúban újraépített Gdańsk akkori
lakosainak személyes történeteit.

Egyedi funkciók a portálokon:
•

Térképes megjelenítő

•

Videó, audió lejátszás

•

Összetett keresés

•

Master kép vásárlása

•

Profil létrehozása saját
galériával

Színházi emlékek
megőrzése

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet „Színházi
emlékezet megőrzése” elnevezésű projektje
gyűjteményi

adatbázisra

támaszkodó

egy komplex
színháztörténeti

portál, ahol az adatbázis nemcsak leírja, tárolja és közzéteszi a
kutatók által összegyűjtött színházi dokumentumokat, hanem
előre meghatározott szakmai szempontok szerint rendezi,
előfeldolgozza a forrásokat.
Nemcsak a leíró adatokat, hanem magukat a forrásokat is
elérhetővé teszi digitális formában, valamint a kutatás – részben
a honlapon publikált – szöveges eredményeit is összekapcsolja a
múzeum gyűjteményében található forrásokkal.

Érdeklődik? Kérdése van? Keressen meg minket!
sales@qulto.eu
Monguz Kft.
+36-20/992-6467
qulto.eu

