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KOLEKSİYONUNUZU WEBDE PAYLAŞIN

bilgileri çevrimiçi olarak paylaşmaya yarayan eMuseum ile

eMuseum'un özelleştirilebilme
potansiyelinin sınırı yok. Projemiz
büyüdükçe TMS ve eMuseum, artan
hacim ve karmaşıklığa yanıt
verebilecek durumda.

kullanıcıların koleksiyon ile olan etkileşimini de istatistiksel olarak

- MUSEUM OF FINE ARTS, BOSTON

eMuseum, The Museum System (TMS) koleksiyon yönetim yazılımı ile
tümleşik çalışan ve koleksiyonu web üzerinde yayımlamaya yarayan
bir sistemdir. Sanat eserleri, sergiler ve diğer etkinlikler ile ilgili

görebilirsiniz. eMuseum'un programlama arabirimi TMS'teki
koleksiyon verisini diğer uygulamalar ile birleştirerek farklı
deneyimlere açık bir şekilde sunmaya yardımcı olur.

Neden eMuseum?
TMS ile tümleşik çalışma
Programlanabilme
Özelleştirilebilme
Güçlü arama özellikleri
Etkileşimli
Mobil cihaz desteği
Farklı medya formatları desteği
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eMuseum Özellikleri

eMuseum Özellikleri

eMuseum görünürlüğü ve erişimi artırarak koleksiyonunuzu vitrine taşır
SINIRSIZ OLANAKLAR
eMuseum, ister kurum için bir intranet platformu
istenirse internet üzerinde kamuya açık bir web
sitesinde hayata geçirilebilir. Güçlü, kullanılan
cihaz özelliklerine duyarlı tasarım özellikleri,
koleksiyonu sergilemek için sınırsız olanaklar
sunar. Programlama arabirimi koleksiyonu diğer
sistemler ile birlikte kullanmak ve kolaylıkla
paylaşmak için etkili araçlar içerir.
İŞBİRLİĞİ
eMuseum’un My Collection özelliği kullanıcılara
kendi koleksiyonlarını oluşturma ve paylaşma
olanağı sunar. Eserlerin tek tek veya sorgulama
sonucu listeler halinde eklenebildiği ve farklı
kullanıcılar tarafından da düzenlenebilen bu
koleksiyonlar etkileşimi artırır.
DİNAMİK VERİ
TMS ile tümleşik çalışan eMuseum, maliyeti
yüksek veri toplamayı gereksiz kılarak
güncellemeleri otomatikleştirir. Eser bilgileri,
görselleri ve web sitesinde sergilenen
koleksiyonlar TMS içerisinden kolaylıkla yönetilir
ve eMuseum ile yayımlanır.
PLATFORM BAĞIMSIZ
eMuseum’un Java-tabanlı mimarisi her ortamda
çalışmasını sağlar. HTML, CSS ve JavaScript
şablonları ile istenen tasarımda özelleştirilebilir.

FARKLI DİL DESTEĞİ
Unicode uyumlu olan eMuseum, farklı dillerde
paylaşıma ve aramaya olanak tanır. Kullanıcılar
kendi dil tercihlerini yapabildikleri gibi, eMuseum
otomatik olarak kullanıcının dil tercihini
saptayacak şekilde ayarlanabilir.
SİTE YÖNETİMİ
eMuseum’un site ve kullanıcı yönetim araçları,
kullanıcı oluşturma ve haklarını düzenleme,
sitedeki koleksiyon verisinin otomatik
güncellenmesi, kullanım istatistikleri takibi, arama
motoru optimizasyonu, vb. işlevleri içerir.
GÜÇLÜ ARAMA ÖZELLİKLERİ
Google benzeri arama özelliği ile eMuseum
veritabanındaki tüm alanlar içerisinde arama
yapılabilir. İstendiğinde daha karmaşık
sorgulamalar için daha gelişkin arama özelliği
kullanılabilir. Coğrafi konum, tarihsel dönem, vb.
filtreleme araçları sayesinde sorgulama
sonuçlarının kapsamı daraltılabilir.
VALUABLE INSIGHTS
eMuseum, temel istatistik ölçümleri ile
koleksiyonun etkisini ve ziyaretçilerin ilgisini
ölçmede önemli faydalar sağlar. Yaygın kullanılan
web erişim istatistiklerinin yanı sıra, eMuseum,
eser görüntülenme adetleri, en çok paylaşılan
görseller gibi koleksiyona özgü ölçümler sunar.

İLGİ ÇEKİCİ BİR KULLANICI DENEYİMİ
• Kullanıcılara, akıllı telefon ve tabletler de dahil
olmak üzere farklı cihazlardan koleksiyona
erişim olanağı sağlar.
• Site ziyaretçilerini, görüntüledikleri eserler ile
bağlantılı diğer eserlere de yönlendiren işlevler
içerir.
• PDF, fotoğraf, etkileşimli video, audio, vb. her
tür dijital dosyanın yayımlanmasını sağlar.
• Koleksiyonun farklı şekillerde görüntülenmesini
sağlar: bilgi verici listeler, detaylı eser sayfaları,
ilgi çekici görseller, etkileşimli slayt
gösterimleri.
• Yüksek çözünürlüklü görsellerde detaylı
inceleme için zum desteği içerir.
• My Collection özelliği sayesinde kullanıcılara
kendi veri setlerini oluşturma ve paylaşma
olanağı sağlar.
• Standart eMuseum işlevleri sosyal medya
araçları ile ilişkilendirilebilir.
• ‘Koleksiyon Seçkileri’, TMS içerisinden
kolaylıkla yönetilebilir.

GÜVENLİ ERİŞİM
İstenen hiyerarşik düzende tanımlanan ve şifre ile
kontrol edilen görevler (küratör, yönetici,
eğitimci, ziyaretçi, vb.) sayesinde erişim kontrol
edilebilir.
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Hizmetler

eMuseum Hizmetler

KONFİGÜRASYON

ÖZELLEŞTİRME

GELİŞKİN WEB TASARIMI

Kurumun ve koleksiyonun
gereksinimlerine göre TMS ve
eMuseum sistemlerinin
konfigürasyonu yapılır.

eMuseum ile sunulan sayfalar, web
sitesinin diğer sayfaları ile uyumlu
olacak şekilde, kurumun görsel
tasarımına göre özelleştirilir.

Daha gelişkin, etkileşimli, merak
uyandırıcı web sitesi tasarımları
yapılır.

GÜÇLÜ DESTEK
Gallery Systems:

TMS ve eMuseum Yazılım Üreticisi

Uni Systems:

Gallery Systems Ürünleri Dağıtıcısı

SAYISAL GRAFİK: Türkiye İş Ortağı

SAYISAL GRAFİK

TM

www.sayisalgrafik.com.tr
SAYISAL GRAFİK, SG SAYISAL GRAFİK Yazılım San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tescilli markasıdır.

www.gallerysystems.com

eMuseum Galeri

eMuseum Galeri

eMuseum kullanımını, aşağıdaki web sitelerini ziyaret ederek görebilirsiniz.

Danish Arts Agency

The Frick Collection

http://vores.kunst.dk

http://collections.frick.org/
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eMuseum Galeri

eMuseum Galeri

eMuseum kullanımını, aşağıdaki web sitelerini ziyaret ederek görebilirsiniz.

American Folk Art Museum

Toledo Museum of Art

http://collection.folkartmuseum.org/

http://classes.toledomuseum.org:8080/emuseum/
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