
System bazodanowy
dla małych i dużych instytucji muzealnych



M jak muzeum.

U jak udostępnianie.

Z jak zarządzanie,

A jak administracja.  

Nasz program powstał we współpracy z doświadczonymi muzealnikami i jest 
konkretną odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie instytucji kultury.

Muza daje możliwość dzielenia się zdigitalizowanymi zbiorami online. 

które jeszcze nigdy nie było tak proste! Z pomocą naszego programu możesz 
zarządzać zbiorami oraz procesami muzealnymi, a także działaniami 
użytkowników.

Nasz program łączy w sobie wszystkie funkcje służące do profesjonalnego 
administrowania i obsługi Twojego muzeum. Muza działa z poziomu 
przeglądarki, ma intuicyjny i wygodny interfejs i może być obsługiwana przez 
aplikację mobilną przez nieograniczoną liczbę użytkowników i bez względu 
na rozmiar zbiorów. Gdziekolwiek jesteś, będziesz miał do niej dostęp.  

Muza najnowocześniejszy na polskim rynku program bazodanowy, 
który ułatwi codzienną pracę Twojego muzeum!



MobileMS
Jesteśmy współtwórcami projektów, które trwale zmieniły oblicze 
polskiego muzealnictwa (zobacz: Wirtualne Muzea Małopolski, 
Muzea Wielkopolski).

Od kilkunastu lat współpracujemy z instytucjami kultury z całej 
Polski. Nauczyliśmy się odpowiadać na ich potrzeby związane
z gromadzeniem i katalogowaniem cennych dla dziedzictwa 
zbiorów. Wiemy też, w jaki sposób można łatwo i bezpiecznie 
udostępniać cyfrowe wersje eksponatów.



Muzę stworzyliśmy dla instytucji państwowych, 
samorządowych, prywatnych i społecznych, 
uwzględniając różnorodną specyfikę zbiorów
i rodzaj prowadzonej działalności.

Odbiorcami i użytkownikami naszego 
oprogramowania są przede wszystkim muzea, 
ale Muza idealnie sprawdzi się również w innych 
placówkach gromadzących eksponaty, takich 
jak galerie, archiwa czy biblioteki.



M

generowanie rozbudowanych 
statystyk, kwerend oraz 
dokumentów (karty 
ewidencyjne, opisy naukowe, 
zestawienia, umowy, 
protokoły), przeprowadzanie 
skontrum, akcesja, 
wypożyczenia, eksport 
danych, usprawnienie prac 
konserwacyjnych i oceny stanu 
zachowania wraz z edytorami 
graficznymi

U

publikowanie zbiorów online
– wirtualne spacery, wystawy
i muzea – z możliwością 
tworzenia obszernych opisów
i z wykorzystaniem 
najnowszych rozwiązań
(m.in. gigapanoramy,
zdjęcia 360˚, 3D).

Z

zarządzanie eksponatami, 
multimediami, słownikami, 
księgami inwentarzowymi, 
procesami muzealnymi oraz 
rejestrami obiektów, 
multimediów i słowników

A

nadzór nad użytkownikami
i rolami w systemie, 
kontrolowanie
i podsumowywanie pracy

Muza wspiera pracę muzealników we wszystkich
najważniejszych obszarach ich działań, ułatwiając
zarządzanie zbiorami i opracowywanie obiektów muzealnych.



Muza jest efektem prac nad projektem
„Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego 
z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum 
Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji”.

We współpracy z MNK stworzyliśmy system do zarządzania 
obiektami i katalogowania zbiorów (jedna baza to nawet 
700 000 obiektów) oraz Muzę CMS, czyli oprogramowanie 
służące do publikacji danych przesyłanych
z systemu Muza. Oba te produkty są ze sobą powiązane,
co pozwala na sprawną wymianę danych i zwiększa 
bezpieczeństwo.

Jak powstała



Zalety systemu
– Muza i Muza CMS w praktyce

Wielofunkcyjność i niezawodność

Muza pełni rolę repozytorium służącego do zarządzania 
obiektami i ich zdigitalizowanymi wersjami cyfrowymi.
To wielofunkcyjny system, którego nadrzędnym celem jest 
ułatwienie codziennej pracy muzealnikom. Dane wpisywane 
do Muzy są na bieżąco przesyłane do systemu Muza CMS.

Dzięki Muzie w łatwy i przyjemny sposób wprowadzisz do 
systemu opis i metadane konkretnego obiektu lub grupy 
obiektów, dodasz multimedia, a nawet powiążesz je
z konkretnym eksponatem. Dzięki zastosowaniu funkcji 
hurtowych w odczuwalny sposób zaoszczędzisz swój
cenny czas!



Muza pozwala na szybkie i precyzyjne administrowanie oraz 
wyszukiwanie wprowadzonych do systemu zbiorów 
(obiektów, multimediów i kwerend), a także na ich 
edytowanie, dodawanie tłumaczeń, połączenie z istniejącymi 
multimediami lub udostępnianie – zarówno pomiędzy 
użytkownikami systemu, jak i online.

Umożliwia zarządzanie rejestrami obiektów, multimediów
i słowników. Ułatwia tworzenie, edycję i przepływ 
dokumentów (m.in. umów i protokołów). Usprawnia
i monitoruje ruch wewnętrzny, realizację procesów 
muzealnych oraz przeprowadzanie skontrum.

Statystyki systemu Muza



Łatwy i bezpieczny dostęp

Każdy pracownik może zalogować się
do systemu za pośrednictwem 
indywidualnego konta, dzięki któremu 
będzie miał dostęp do wszystkich aktualnie 
realizowanych przez siebie zadań.

Z naszego programu skorzystasz na 
dowolnym urządzeniu mobilnym, zarówno 
z poziomu przeglądarki, jak i stworzonej 
przez nas w tym celu aplikacji mobilnej, 
która umożliwia bezpieczny dostęp do 
zbiorów, przeprowadzenie skontrum, 
zarządzanie zestawieniami oraz 
lokalizacją obiektów (wspieramy 
technologię kodów kreskowych, QR
i tagów RFID). Muza umożliwia 
realizowanie zadań również z każdego 
miejsca, w którym w danej chwili się 
znajdujesz. Jedynym warunkiem jest 
dostęp do internetu.



Nie tylko dla instytucji kultury!

Nasz system służy nie tylko do zarządzania 
zbiorami dzieł sztuki. Tak samo dobrze 
sprawdza się w opracowywaniu
i administrowaniu wieloma innymi 
rodzajami muzealiów – zbiorami 
zabytków z dziedziny techniki, botaniki, 
geologii czy gospodarki rolnej.



Udostępnianie zbiorów

Wspieramy OAI-PMH (Open 
Archives Initiative Protocol for 
Metadata Harvesting) / 
Harvester – protokół służący do 
importu, eksportu i gromadzenia 
metadanych z wielu archiwów
i źródeł w obrębie jednej 
aplikacji. Dzięki temu będziesz 
mógł przesłać metadane
(np. do Europeany) lub pobrać
je z publicznie dostępnych 
źródeł i wykorzystać w swojej 
pracy.

Dzięki Muzie możesz też 
udostępnić zdigitalizowane 
zbiory online, a dzięki temu 
przyczynić się do 
upowszechniania
i promocji narodowego 
dziedzictwa.



Kiedy to czytasz, z programu Muza
korzysta ponad 400 użytkowników.

Wybrane instytucje:

Muzeum Narodowe w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński

Muzeum Etnograficzne w Krakowie

Muzeum Getta Warszawskiego

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
(na etapie testowania)

Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej 
Rzeczypospolitej w Rzeszowie
(na etapie testowania)



Zbiory Cyfrowe
Muzeum Narodowego w Krakowie
 
Platforma internetowa zbiory.mnk.pl to obecnie największy 
zbiór muzealny online w Polsce. Za jej pośrednictwem 
Muzeum Narodowe w Krakowie udostępnia swoim 
zwiedzającym ponad 130 tysięcy arcydzieł malarstwa, 
rzeźby, grafiki, dawnej fotografii, rzemiosła artystycznego, 
numizmatów i pamiątek narodowych. 



Muzea Wielkopolski
 
Portal edukacyjny muzeawielkopolski.pl powstał
z inicjatywy Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej
i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, by 
upowszechniać wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego 
Wielkopolski.

W wyniku realizacji projektu powstała platforma 
internetowa z systemem CMS umożliwiająca dodawanie 
treści przez wszystkie muzea Wielkopolski.



Biblioteka Cyfrowa
Muzeum Łazienki Królewskie
w Warszawie
 
Biblioteka Cyfrowa Muzeum Łazienki Królewskie
w Warszawie to cyfrowy katalog zawierający 50 
zdigitalizowanych utworów literackich epoki oświecenia.

Ma za zadanie służyć popularyzacji i promocji Muzeum 
Łazienki Królewskie, upowszechnianiu czytelnictwa
i demokratycznemu dostępowi do literatury.

Prace obejmowały przygotowanie portalu oraz 
digitalizację obiektów.



Muzeum Powstań Śląskich
 
Nowa strona Muzeum Powstań Śląskich pozwala nie tylko 
na zdobycie informacji dotyczących ekspozycji i wydarzeń 
organizowanych w Muzeum, przybliża również odbiorcom 
tło historyczne i społeczne Powstań Śląskich.

W ramach projektu przygotowaliśmy portal internetowy 
oraz system do zarządzania zbiorami online.



Portal internetowy

„Cyfrowe Narodowe”
dla Muzeum Narodowego w Warszawie

Podobnie jak nowy portal Małopolskiego Instytutu Kultury, 
platforma „Cyfrowe Narodowe” będzie przedstawiała 
treści edukacyjne stworzone w oparciu
o zdigitalizowane w ramach projektu obiekty muzealne.

Realizacja prowadzona w oparciu o program do 
zarządzania obiektami Muza oraz o system do zarządzania 
treścią Muza CMS.



Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów 
Dawnej Rzeczypospolitej dla Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego
Planowany termin wdrożenia: 2020

 
Portal ma być centralnym punktem gromadzenia
i udostępniania jak największego zbioru treści dotyczących 
dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej.

Zasoby te stanowić będą zbiór uporządkowanych
i publicznie dostępnych informacji o historii Kresów 
Rzeczypospolitej, współtworzącej warstwę narracyjną 
planowanego w dalszej kolejności Muzeum Dziedzictwa 
Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. W pierwszej fazie 
działania portalu planowane jest pozyskanie
i udostępnienie zasobów cyfrowych muzeów oraz instytucji 
kultury funkcjonujących na terenie województwa 
podkarpackiego.



MobileMS sp. z o.o.

+48 882 143 449

muza@mobilems.pl

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej,
skontaktuj się z nami! 


