Qulto Attract
Attrakciós, kulturális turisztikai célokat
szolgáló alkalmazások

Online tartalmak
készítése
A

kormányzati

stratégia

értelmében

a

közgyűjtemények hosszútávú célja a digitalizációs út
végén, hogy minél több digitalizált tartalom és ezzel
minél több online szolgáltatásban megjelenő tartalom
szülessen, újrahasznosítva a könyvtárak, múzeumok
és levéltárak gyűjteményeiben őrzött kulturális
értékeket és tudást.
Ebben a munkában támogatjuk a közgyűjteményeket
olyan szoftveres megoldásokkal, melyek digitális
eszközt adnak a kezükbe online tartalmak, oktatási
és kulturális anyagok publikálásához, felhasználva a
digitalizált tartalmakat is.
Qulto Attract szoftvercsomagunk komponenseivel
könnyebbé tesszük a digitális történetmesélést,
kulturális séták és virtuális kiállítások publikálását.

Napjainkban egyre nő az igény a
gyűjtemények, dokumentumok és különböző

tudásreprezentációk
virtuális terekben való elérésére.

Storytelling

Digitális történetmesélés
A történetmesélés az emberiség kezdete óta létező tudásátadási forma, történeteinket
újra és újra elmeséljük, illetve újakat mesélünk. Hogy vannak történeteink, az állandó; ami
változik, az a történetmesélés módja.
A Storytelling alkalmazással a közgyűjtemények által őrzött kulturális értékek és tudás
közvetítéséhez kívánunk egy modern digitális eszközt biztosítani. Mind a szerkesztést, mind
a befogadást egy online, böngészőben futó alkalmazás segíti.
A

Storytellingben

készült

történet

egy

a

gyűjteményből és egyéb tartalmakból összeállított,
egy adott témát bemutató kiállítási anyag digitális
formában, webes felületen megjelenítve, amelynek
saját szerkesztő felületén tudja az adminisztrátor
összeállítani a kiállítási anyagot és szerkeszteni
annak megjelenését.

Topológia
A Storytelling fókusza a bemutatandó téma vizuális megjelenítésén
van. Szerkesztéskor egy tudástérkép készül.
A történetnek ez a vizuális reprezentációja a látogatói felületen
is elérhető, ezzel segítve a koncepció/történet megértését és a
navigációt is.
Storytelling applikációnk alkalmas a tárlathoz kapcsolódó virtuális
kiállítás létrehozására az online látogatók számára, ugyanakkor
marketing elemeként is használható, de a fizikai kiállítást kiegészítő
digitális tartalomként is szolgálhat.

Városfoglaló

Tegye zsebre a várost!
Mobilra optimalizált webes alkalmazás helyismereti sétákhoz,
kulturális túrákhoz.

Ezzel a kulturális turizmust támogató alkalmazással az a
célunk, hogy az ügyfeleink kezébe olyan eszközt adjunk,
mellyel könnyen és gyorsan tervezhetnek és publikálhatnak helyi
értékeket és kulturális kincseket bemutató tematikus túrákat
vagy virtuális sétákat.

A kulturális örökség megőrzésének támogatása és annak minél
szélesebb körben való elérhetősége fontos küldetése a Qulto
csapatnak.

Főbb funkciók
Helyi és kulturális ismeretek játékos terjesztése
látványosságok böngészése
tematikus séták, játékos útvonalak
Játékvariációk
egyéni és csoportos
QR-kód és GPS alapú
állomások bejárási sorrendjének meghatározása
Adminisztrációs felület
látványosságok felvétele
útvonalak és kvízek definiálása
alkalmazás testreszabása
statisztikák
Korlátlan publikált tartalom
Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy ne csak egyetlen projekthez
készüljön digitális tartalom, hanem bármennyi esemény, téma,
kiállítás és program mellé biztosítson testreszabott kísérő-,
vezető applikációt.

Használati lehetőségek
Az alkalmazás - a kültéri túrák létrehozásán túl - alkalmas beltéri, QR kódokkal
vezetett média (vagy csak audió) tárlatvezető szolgáltatás kialakítására is.

Adminisztrációs felületén összeállíthatók
tematikus túrák, illetve kvízkérdésekkel
gazdagított játékos séták. A különböző
játékmódok lehetővé teszik, hogy a
séta akár egy baráti társaság vagy egy
osztálykirándulás kulturális kihívása is
legyen egyben, gyűjtve a pontokat és
tudásmorzsákat is.

Education

Online oktatási tartalmak
A Qulto Education segítségével pedagógusok, közgyűjteményi
munkatársak a gyűjteményi tartalmak felhasználásával igényes
és hiteles digitális oktatási anyagokat tudnak készíteni és
publikálni.
A pedagógus a szerkesztőfelületen egy oktatási csomagban a
tananyag bemutatásához forrásokat gyűjt - akár közvetlenül
közgyűjteményi adatbázisokból -, ezekből feladatokat állít össze
(pl. szókereső, idővonal, kirakó, kvíz, és beágyazott tartalmak), a
feladatokból feladatsort.
A publikált feladatok tárgyszavakkal gazdagítva online térbe
kerülnek, bárki által kereshetők, elérhetők.
Minden feladat interaktivitásra készteti a diákokat.

Könyvtár- és múzeumpedagógia
A Qulto Education platform tökéletes megoldás a kiállításokat
kísérő könyvtár- levéltár- és múzeumpedagógiai programok
digitális

segédeszközeként.

Segítségével

könnyedén

létrehozhatunk a foglalkozások során is felhasználható,
nyilvános,

tárgyszavakkal

ellátott

feladatsorokat

és

oktatási anyagokat. Ezeket a résztvevők saját eszközükön
is használhatják, linken keresztül publikálva pedig távoli
felhasználókat (iskolákat) is elérhetünk.

A Qulto Education szoftver megoldást kínál a formális és informális oktatás digitális
kihívásaira, eszköztárat ad az oktatásban résztvevőknek, támogatja a hiteles
tartalomkészítés folyamatát, lehetőséget ad a digitális tartalmak újrahasznosítására,
együttműködésre készteti az oktatási és közgyűjteményi szereplőket.

Főbb funkciók
•

a gyűjteményből a megfelelő forrás összegyűjtése

•

forrásállomány kiegészítése képekkel, szövegekkel, multimédiás tartalommal,
3. szoftverben készült beágyaztott tartalmakkal (YouTube, Wordwall), de
támogatott külső forrás az Europeana is.

•

egyszerű és összetett oktatási anyagok és feladatsorok létrehozása

•

oktatási anyagok publikálása webes katalógusban (OPAC)

Q360

Virtuális séta valós terekben
A Qulto360 alkalmazás egy gömbpanorámás virtuális kiállítás és séta webes környezetben, reszponzív dizájnnal.
Applikációnkkal digitálisan hozhatunk létre vagy archiválhatunk kiállítási tereket. A
gömbpanorámás felvételeken elhelyezett markerpontok segítségével elhelyezhetjük
a virtuális térben a valós tér információit, sőt ki is egészíthetjük ott nem szereplő,
látható tartalmakkal. Így akár több mindent is elmesélhetünk és bemutathatunk a
tárgyakkal kapcsolatban, mint egy fizikai térben tehetnénk.
Ezzel a megoldással - fejlesztői beavatkozás
nélkül

-

könnyedén

az

intézmény

bemutathatnak

munkatársai
beltereket,

kültéri látványt, de grafikus segítségével
akár virtuálisan megálmodott tereket is.
Az archivált kiállítási tartalom kapcsolódó
adattári dokumentáció is lehet, ezzel is
emelve a közgyűjteményi nyilvántartás
minőségét.

Felületek
A látogatói felület lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy a
képernyőjükön keresztül kapjanak betekintést egy épület/kiállítás/
virtuális

tér

részleteibe,

valamint

markerpontokon

elhelyezett

tartalmakat (leírás, vizuális kiegészítések, média) tekintsenek meg.
Az adminisztrációs felületen az intézmény külön segítség nélkül
elkészítheti a virtuális kiállítást, feltöltheti a színhelyeket és a
megjelenítendő tartalmakat.

Éljen a digitális megoldások előnyeivel: archiválja kiállításait az utókornak,
kutatóknak, vagy hozza közelebb látogatóinak a belső terek nehezen bejárható,
rejtett kincseit!

Főbb funkciók
•

gömbpanorámás fotók feltöltése, kültéri és beltéri terek összekötés

•

markerpontok elhelyezése (navigációs, többféle információs pont), illetve
tartalom feltöltése: képek, szövegek, multimédiás tartalmak, beágyazott
tartalmak (Sketchfab, YouTube, Wordwall)

•

térbeli, bejárható kiállítás létrehozása

•

virtuális kiállítás webes publikálása

Felhőszolgáltatás
Education - oktatási anyagok készítéséhez
Városfoglaló - kulturális és tematikus sétákhoz
Storytelling - digitális történetmeséléshez
Qulto360 - virtuális sétákhoz és kiállításhoz

A Qulto Attract komponenseket felhő alapú szolgáltatásként kínáljuk, a
Monguz Kft. szerverparkján kerül telepítésre. A szolgáltatás tartalmazza
a szerverhostingot (felügyelet, biztonsági mentés), a tárhelyet és a
szoftverhasználatot. Részletek a mindenkori ÁSZF-ben (qulto.eu/aszf).
Az alkalmazások normál böngészőben futó webes alkalmazások,

Publikálható

Csomag

Tárhely

QA1

50 GB

korlátlan

70 GB

korlátlan

100 GB

korlátlan

120 GB

korlátlan

tartalmak száma

(tetszőleges 1 termék)
QA2
(tetszőleges 2 termék)
QA3
(tetszőleges 3 termék)
QA4
(mind a 4 termék)

reszponzív dizájnnal. Az adminisztrációs felület is elérhető böngészőből.
Lehetőség van Prémium csomag előfizetésre, mely regionális használatot,
több intézmény bevonását teszi lehetővé.

Egyedi megoldások:
Ha úgy érzi, a fenti csomagok nem elégítik ki az intézmény igényeit, vagy
egyedi projekthez keres partnert, vegye fel velünk a kapcsolatot egy egyedi
ajánlatért.

Nemzetközi megoldások
magyar fejlesztőktől
A gyűjteményekben kezelt adatvagyon a hazai irányelveknek megfelelően
Magyarországon marad.

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

gyűjteménykezelő

rendszerével már több mint 20 éve támogatjuk a kulturális
szakemberek szakmai munkáját, beleértve oktatási, kutatói,
digitalizációs, turisztikai és promóciós 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 mögött komoly csapatmunka áll a legjobb
szakemberekkel:

könyvtárosok,

múzeumpedagógusok,

rendszertervezők,

muzeológusok,
designerek,

fejlesztők, informatikusok és a leendő felhasználók működnek
együtt a siker érdekében.

Ökoszisztéma

Manage

Mi a Qulto-nál hiszünk az összekapcsolt rendszerek adta
előnyökben, ezért minden megoldásunkat úgy alakítottuk
ki, hogy azok együttműködve segítsék partnerintézményeink

Digital

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.
A kulturális és tudományos tartalmakra egyfajta szemantikus

Connect

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

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.

Kérjen tőlünk termékbemutatót!

sales@monguz.hu
Monguz Kft.
+36-20/992-6467
qulto.eu

