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::  Proiektuaren helburua

Museoen kudeaketarako sistema informatiko bat garatu eta ezartzea

Bi jarduteko esparru:

Museoen kudeaketarako sistema informatiko bat ezartzea. Sistema fase hauek 
aintzat hartuz ezarriko da:

• Sistema aztertu eta diseinatzea

• Sistema garatu, ezarri eta martxan jartzea

• Bukaerako erabiltzaileak, kudeatzaileak eta administratzaileak sistemaren erabilerarako 
prestatzea

Bulego Tekniko bat sortzea. Bulego horrek proiektu hau egiten lagunduko dio 
Museoen Zentroari:

• Sistema informatikoa egituratu eta antolatzea

• Sistemaren garapena balioetsi eta koordinatzea eta museoak integratzea

• Sistemaren tresnak eta instrumentuak normalizatzea
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Registro Entradas
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Kolektiboa]

Lenguaje 
normalizado

Lengoaia
normalizatzea
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kudeatzea
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Beste modulu batzuk

Bildumaren kudeaketa

::  Sistemaren moduluak
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::  Sistemaren modulu nagusiak

Modulu nagusiak

Modulua Deskribapena

Bilduma dokumentatzea

Sistemaren erdigunea.
Objektu bakoitzaz jaso ahal izan den informazio guztia bilduko du.
Hauek izango dira emaitzak: Fondo Museografikoen Inbentario Nagusia eta 
Euskadiko Ondare Higigarriaren Katalogo Kolektiboa.

Sarrerak eta irteerak 
erregistratzea

Museoan sartu eta irteten diren obra guztiak kudeatu eta kontrolatzea: 
erositakoak, norbaitek emandakoak, gordetakoak, maileguak, saldutakoak…

Lengoaia normalizatzea, gaien 
araberako aurkibideak eta taulak

Taula normalizatuak eta gaien araberako aurkibideak kudeatzea, katalogoa 
eta sistema deskribatzeko eta mantentze-lanak egiteko.

Egileak kudeatzea Obrekin lotutako pertsonak eta egileak kudeatzea.

Irudiak kudeatzea Museoko obrei ateratako argazkiak kudeatzea.
Argazkiak egin eta editatzeko tresna bat du.

Informazioa berreskuratzea / 
kontsultatzea

Bilaketa-metodoak, dokumentazio azkar eta modu eraginkorrean 
berreskuratzeko: fondoaren arabera bilaketa, bilaketa azkarra, bilaketa 
aurreratua, bilaketak gorde eta berreskuratzea...

Sisteman sartzea / Erabiltzaileak 
kudeatzea / Segurtasuna

Erabiltzaileak kudeatzea, erabiltzaile-profilak esleitzearen bidez eta 
sistemara sartzeko mailen bidez. 
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::  Lehentasunik ez duten moduluak

Lehentasunik ez duten moduluak

Modulua Deskribapena

Administrazio-zereginen kudeaketa Administrazioko izapideak eta espedienteak kudeatzea.

Mugimenduak eta kokapenak 
kudeatzea

Museoan gordetzeko edo maileguan hartutako objektu eta obren mugimendu guztiak 
kudeatu eta kontrolatzea, obraren elementu lagungarriak eta abar barne.

Zaharberritzeak / Kontserbazioa Objektu bati egindako zaharberritze-prozesu guztiak kudeatzea. Egindako prozesuen 
kontrol historikoa egin behar da, eta irudiak eta dokumentuak obrekin lotu behar 
dira. 

Behin-behineko erakusketak 
kudeatzea

Museoan izaten diren erakusketekin loturiko jarduera guztiak eta beste erakunde eta 
museo batzuetatik maileguan hartutako obren kontrol-jarduera guztiak kudeatzea. 
Fondo-eskabideak barne hartzen ditu.

Txostenak eta produktuak Sistemaren moduluetatik abiatuz hainbat produktu egiteko trensa: txostenak, 
etiketak, kontratuak, estatistika-txostenak…

Fondo bibliografiko eta 
dokumentalen kudeaketa

Museoko objektu eta obrei buruzko fondo bibliografikoak eta dokumentalak 
kudeatzea.

Datuak jasotzea Kanpotik datuak jasotzeko aukera ematen du, XML trukeko formatu batean 
oinarrituta.

Ekitaldiak kudeatzea Museoak antolatutako ekintzak kudeatzea: informazioa zabaltzeko ekintzak, 
prestakuntzakoak, hezkuntzakoak, aholkularitzakoak, ekitaldiak, kongresuak, 
bisitaldi gidatuak…

Pertsonen eta erakundeen 
direktorioak

Museoekin harremanak dituzten pertsonen eta erakundeen direktorioa kudeatzea.

Komunikazio-sistema Koordinazioa errazteko komunikazio-tresna.

Estatistika-txostenak Sistemaren estatistika-ustiapenerako eta sistemak kudeatzen dituen prozesu guztiei 
buruzko txostenak egiteko tresna.
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::  Arkitektura informatikoa
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::  Bulego Teknikoa - Zeregina

Bulego Teknikoak Museoen Zentroari laguntza emango dio funtzio hauek 
betetzeko:

Egituratu eta antolatzea

• Lehentasunezko antolaketa-elementuak definitzea

• Proiektua kudeatu, egituratu eta antolatzeko jarduerak

Garapen informatikoa balioetsi eta koordinatzea

Sistema informatikoko tresnak eta instrumentuak normalizatzea

• Deskribapen-euskarriak normalizatzea

• Terminologia normalizatzea

• Kudeaketa museografikoko prozesuak normalizatzea

• Deskribapena normalizatzea
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::  Proiektua planifikatzea - Sistema informatikoa ezartzea

Kontroleko
uneak

Loturiko dokumentuak

1U Azterketa-fasearekin loturiko dokumentuak, prototipoa barne

2U Eraikitze-fasearekin loturiko dokumentuak, lehentasunezko moduluei buruzkoak, datuen karga izan ezik

3U Modulu nagusien datuen lehen karga

4U Bukaerako erabiltzaileei prestakuntza ematea, modulu nagusiei buruz

5U Eraikitze-fasearekin loturiko dokumentuak, lehentasunik ez duten moduluei buruzkoak. Lehentasunik ez duten moduluen lehen karga

6U Bukaerako erabiltzaileei prestakuntza ematea, lehentasunik ez duten moduluei buruz

7U Sistema ekoizten hastea. Proiektua entregatzea
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::  Proiektua planifikatzea – Bulego Teknikoa

Kontroleko uneak Loturiko dokumentuak

1U Museoen politika
Inbentarioa antolatzearen eta eguneratzearen definizioa
Sistemaren segurtasunaren planifikazioa eta kudeaketa
Informazioa eskuratzeko irizpideak
Balioztatutako betekizunak
Azterketa eta balioztatutako prototipoa

2U Deskribapen-euskarriak normalizatzea: Inbentarioaren eta/edo katalogoaren fitxa, multzo museografikoen fitxa, egileen fitxa, 
erreferentzia bibliografikoen fitxa

Terminologia normalizatzea: Taula itxiak, taula irekiak, gaien araberako aurkibideak

3U Sistemari egindako probak modulu nagusietarako
Balioztatutako datuen kargak modulu nagusietarako

4U Erabiltzaileen Batzordearekin egindako bileren aktak
Akordioak eta hitzarmenak beste administrazio edo erakunde batzuekin
Langileak prestatzeko plana
Modulu nagusietan prestatutako erabiltzaileak

5U Kudeaketa-prozesuak normalizatzea: Prozeduren fitxak, kudeaketa-prozesuekin loturiko dokumentuak
Deskribapena normalizatzea: Katalogatzeko eskuliburua, sistemari egindako probak lehentasunik ez duten moduluetarako
Balioztatutako datu-kargak lehentasunik ez duten moduluetarako

6U Lehentasunik ez duten moduluetan prestatutako erabiltzaileak

7U Proiektua entregatzea
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Kultura Ondarearen
zuzendaria

Eusko Jaurlaritza

Kultura Ondarearen
zuzendaria

Eusko Jaurlaritza

Museoen Zentroaren
arduraduna

Eusko Jaurlaritza

Museoen Zentroaren
arduraduna

Eusko Jaurlaritza

SEGIMENDU BATZORDEA

ZUZENDARITZA BATZORDEA

EJIEko arduradunaEJIEko arduraduna Proiektuaren zuzendari teknikoa
ODEI

Proiektuaren zuzendari teknikoa
ODEI

Ordezkaritza duten museoen arduradunak
(kategoriaren arabera)
Museoetako teknikariak

GILTZA DIREN ERABILTZAILEEN BATZORDEAGILTZA DIREN ERABILTZAILEEN BATZORDEA

1 Bulego Teknikoko arduraduna
1 Museologoa
1 Aholkulari dokumentala
1 Teknikari dokumentalista

BULEGO TEKNIKOA BULEGO TEKNIKOA 

1 Garapenerako Taldeko arduraduna
1 Analista funtzionala
3 Analista programatzailea
1 Teknikari espezialista e-Administrazioa/J2EE
1 Web diseinatzaile grafikoa

GARAPENERAKO 
PROIEKTUKO TALDEA

GARAPENERAKO 
PROIEKTUKO TALDEA

(Bilerak: Abiaraztea, ixtea eta Segimendu Batzordeak hala eskatuta)

Proiektuaren zuzendari teknikoa
ODEI

Proiektuaren zuzendari teknikoa
ODEI

Proiektuaren arduraduna
EJIE

Proiektuaren arduraduna
EJIE

PROIEKTUKO TALDEA

Bulego Teknikoa
ardunadura

Bulego Teknikoa
ardunadura

Museoen Zentroaren
arduraduna

Eusko Jaurlaritza

Museoen Zentroaren
arduraduna

Eusko Jaurlaritza

(Aldizkako bilerak (hilero) eta ezohiko bilerak beharrezkoak direnean)

Garapenerako Taldea
arduraduna

Garapenerako Taldea
arduraduna

Etengabeko
koordinazioa

Jarraibideak
Aurkeztutako dokumentuak
balioestea
Sistemari buruzko prestakuntza

Museoen Zentroaren
arduraduna

Eusko Jaurlaritza

Museoen Zentroaren
arduraduna

Eusko Jaurlaritza

::  Proiektua antolatzea
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::  Proiektua abiaraztea

Hauek izango dira sistema informatikoa ezartzeko proiektua abiarazteko 
hasierako jarduerak:

Buru izango diren museoak aukeratzea eta proposatutako elementuak balioesteko giltza 
diren erabiltzaileak aukeratzea

Tratatuko diren fondo museografikoetako objektu bakoitzari buruzko informazioa osatu eta 
balioestea

Inbentario Nagusiko eta Katalogo Kolektiboko parte diren informazio-eremuak zehaztu eta 
balioestea

Erabiltzaileen profilak eta informazioa eskuratzeko mailak zehaztea

Lengoaia normalizatua, indizeen araberako aurkibideak eta taulak definitzea, sistemako 
obrak zuzen eta modu eraginkorrean katalogatzeko

Kudeaketa-prozesuak balioestea, prototipoa egin baino lehen

Museoen Zentroa museoekin harremanetan jarriko da zuon laguntza eta 
partaidetza eskatzeko.
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::  Inbentario Nagusia eta Katalogo Kolektiboa definitzea

Piezak dokumentatzearen emaitza Inbentario Nagusia da: museoko objektu guzti-guztien 
inbentarioa, informazio hau ematen duena bildumako pieza bakoitzari buruz:

Identifikazioa

Kokapena

Objektuen azterketa zientifikoa

Jabetza

Museoko objektu moduan duen historia

Nahikoa dokumentatutako objektuez soilik egongo da osaturik Katalogo Kolektiboa, eta 
beraz, Inbentario Nagusiaren azpitalde bat izango da

Katalogo Kolektiboaren helburua museoko fondoak dokumentatu eta aztertzea da, esparru artistikoan, 
historikoan, arkeologikoan, zientifikoan eta teknikoan; eta horrenbestez, Katalogo Kolektiboko obrek hauei 
buruzko informazioa izan beharko dute (Inbentario Nagusiko datuez gain):

Objektuaren historia eta aurrekariak

Zaharberritzeak: zaharberritzeak kudeatzeko modulu espezifiko bat du sistemak, eta modulu horrek bide 
ematen du objektuari egindako zaharberritze-prozesuak, zaharberritze-txostenak eta abar ikusteko

Datu osagarriak

Zer erakusketatan hartu duen parte

Lotutako bibliografia

...
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:: Erabiltzaileen profilak eta informazioa eskuratzeko mailak

Proposatutako sistemak erabiltzaileen eta azpierabiltzaileen profilak antolatzen ditu, bai eta
horiekin lotutako informazioa eskuratzeko baimenak eta funtzionaltasunak.

Profilak Azpiprofilak

Eusko Jaurlaritzaren Museoen Zentroa: Museoen Zentroko arduraduna
Sistemaren administratzailea
Museoen Zentroko teknikariak

Sisteman integratutako museoak: Zuzendaritza
Teknikariak
Administrazioko langileak
Kide diren erakundeak

Hiritarrak: Ikertzaileak eta erabiltzaileak

Sistemak informazioa ikusteko eta eskuratzeko hainbat maila izango ditu, erabiltzaile-motei eta
sistemako kideen motei loturikoak.

Maila Sarbidea

1 maila Hiritar eta ikertzaile guztiek ikus dezaketen informazioa. 

2 maila Sistemako kide guztiek ikus dezaketen informazioa.

3 maila Obraren jabe den museoak eta Museoen Zentroak ikus dezaketen informazioa.

4 maila Obraren jabe den museoak eta museo horrekin harremanak dituzten erakundeek ikus 
dezaketen informazioa

5 maila Obraren jabe den museoak soilik ikus dezakeen informazioa
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:: Lengoaia normalizatua, gaien arabera aurkibideak eta taulak definitzea

Gaien araberako aurkibideen eta
taulen zerrenda:

Museoak / Bildumak

Sartzeko moduak

Fondo-mugimenduen motak

Fondo-mugimenduen egoera

Hizkuntza

Bilduma-mota

Egilea

Egilearen ekarpena

Objektua

Eskola

Materiala / Euskarria

Teknika

Estiloa / kultura

Erabilera / funtzioa

Exekuzio-lekua

Jatorria/aurkikuntza

Sailkapen orokorra (gizarte-zientzien museoak: artea, etnografia...)

Gaiak

Sailkapen zientifikoa (zientzien eta historia naturalaren museoak)
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