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Navn på organisasjonen

Vestfoldmuseene IKS

Institusjonens leder

Nils Anker

Postadresse
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Tlf. til organisasjon
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E‐post til organisasjon
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Nettside

http://www.vestfoldmuseene.no

Org. Nr

993871184

Opplysninger om prosjektet
Prosjekt
Søknaden gjelder
Tittel på prosjektet

Digital utvikling
Videretvikling av museumsapp

Sammendrag av prosjektet
Slottsfjellsmuseet har i løpet av det siste året arbeidet med utvikling av en ny museums‐app. Denne appen er knyttet opp til
ibeacons som gjør at innholdet på brukerens app endres avhengig av hvor i museet man befinner seg. Ettersom en app er en
plattform med mange utvidelsesmuligheter ønsker Slottsfjellsmuseet i fremtiden å knytte appens innhold og utstillingenes
gjenstander opp mot digitale fellesløsninger, slik at alt fremstår som én oppleveslse
Mål med prosjektet
Målet med prosjektet er å tilgjengeliggjøre kunnskap og informasjon om gjenstandene som er utstilt og museets unike samlinger.
Slottsfjellsmuseet samlinger er Vestfolds største og består av 1 million foto, 20 000 gjenstander og 14 bygninger.
Beskrivelse av prosjektets overføringsverdi
Dersom appen utvikles til å inneholde linking til digitalt museum vil kunnskapen gjøre det enkelt for andre museer å tilpasse appen
til sitt eget. Dersom museer har registrert gjenstander på Digitalt museum, vil det være nyttig for svært mange museer å
innlemme sine gjenstandene i museumsapper med liknende teknologi.
Prosjektbeskrivelse
Vestfoldmuseene IKS ved Slottsfjellsmuseet samarbeider med Tønsberg kommune og Vestfold fylkeskommune om en helhetsplan
for utvikling av Slottsfjellområdet (2011‐2021). Vennligst se vedlagt plan. Planen inneholder målsetninger og tiltak for å utvikle
området til en nordisk attraksjon med betydelig positivt potensiale for Tønsberg, regionen og hele oslofjordområdet. I september
2012 undertegnet Vestfold fylkeskommune, Tønsberg kommune og Vestfoldmuseene IKS en intensjonsavtale med
Sparebankstiftelsen DNB med en varighet fra 2013‐2022. Årlige søknader om konkrete prosjekter vil generere midler til
prosjektet. I 2013 mottok arbeidsgruppa til sammen 7 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB, hvorav 3 millioner kroner var
øremerket oppbygging og utvikling av interaktiv/digital formidling. Slottsfjellsmuseet har formidlingsansvaret, og dermed
ansvaret for å disponere de 3 millionene til utvikling av en teknisk/digital formidlingsplattform og gjennomføring av arkeologiske
undersøkelser.
Slottsfjellsmuseet har i løpet av det siste året utviklet en app som er knyttet opp mot museets utstillinger. Denne appen vil alle
kunne laste ned gratis, så sant de har en smarttelefon, og vil gjøres tilgjengelig for nedlasting i løpet av mai 2015. Det vil være
tilgjengelige iPoder og iPader til utlån i resepsjonen slik at alle besøkende har tilgang på denne teknologien. Appen er knyttet opp
til iBeacons. Beacons er en liten brikke som enkelt kan monteres de fleste steder, enten det er utendørs eller innendørs. Disse
sender ut et signal ved hjelp av Bluetooth‐teknologi, som gjør det mulig for mobile enheter å orientere seg om hvor de befinner
seg. Når enheten (for eksempel en iPhone) er i nærheten av en beacon, vil den installerte museumsappen kunne utløse et varsel
på telefonen, og utføre en handling som er forhåndsprogrammert av oss.
For øyeblikket inneholder appen informasjon om hvor i utstillingen, man befinner seg, informasjon om hvert utstillingsrom,
generell informasjon om museet, samt at det er inkludert en audioguide i appen, der man har tilgang på lydopptak for hvert
utstillingsrom.
Ettersom denne appen er utviklet til oss, kan plattformen innlemme nye funksjoner, og etter at appen blir lansert er det
Slottsfjellsmuseets ønske å gjøre nettopp dette. Slottsfjellsmuseet ønsker mer fokus på utstillingsgjenstander, og vil derfor utvikle
appen til å gjøre at utvalgte gjenstander fra hvert rom vises og tilgjengeliggjøres i appen.
Dersom brukeren så klikker på denne gjenstanden vil man tas direkte til Digitalt Museum, der gjenstanden vil være registrert og
man vil kunne ta seg bruk av alle muligheter og informasjon som denne siden tilbyr.
Det er ønskelig at denne funksjonen gjør at Slottsfjellsmuseets utstillinger og samlinger knyttes tettere sammen gjennom Digitalt
Museum.
I Vestfoldmuseene er det prioritert at man skal bruke tid på registrere gjenstander til Digitalt Museum. Dette gjør at vårt museum,
i tillegg til andre i vært nærområde, allerede har en god mengde informasjon og bilder tilgjengelig. Når det gjelder brukerne av
museet er dessverre kunnskapen som slike fellesportaler noe begrenset og det er selvsagt vanskelig å finne frem til dette på
internett dersom man ikke vet hva man leter etter. Ved å tilby tilgang til Digitalt Museum gjennom beacon‐teknologi, som gjør
mye av jobben for brukeren, mener vi at både informasjon om gjenstandene, og bevissthet om andre museer i tillegg til Digitalt
Museum vil øke.

Prosjektbudsjett
Prosjekt
Startdato / Sluttdato

01.01.2016 ‐ 31.12.2016

Søknadssum kulturrådet for
hele prosjektperioden

400000

Budsjettramme for
prosjektperioden

830000

Budsjett for første år
UTGIFTER
Hva

Beskrivelse

Sum

Personalkostnader (lønn/overhead) Prosjektledelse, innleiing registreringskompetanse

kr 700 000,00

Varer/utstyr
Tjenester kjøpt av andre

kr 0,00
Lisens, Labwerk, Opplæring, oppfølgin, evaluering

kr 130 000,00

Andre utgifter (spesifiser)

kr 0,00

Totale utgifter

kr 830 000,00

INNTEKTER
Beskrivelse

Tilskudd bekreftet

Søknadssum Norsk kulturråd

Sum
kr 400 000,00

Sparebankstiftelsen DNB

Ja

kr 230 000,00

Egenfinansiering

Ja

kr 200 000,00

Totale inntekter

kr 830 000,00

Framdriftsplan
Framdriftsplan for hele prosjektperioden
Startdato / Sluttdato

01.01.2016 ‐ 31.12.2016

Fyll ut aktivitetsplan for prosjektet under
Tittel

Fra dato / Til dato

Programmere appen til denne løsningen

01.03.2016 ‐ 01.07.2016

Planlegge og samkjøre med samarbeidspartnere

01.01.2016 ‐ 28.02.2016

Registrere gjenstander til Digitalt Museum

01.02.2016 ‐ 01.07.2016

Tilpasse utstillingene til den nye funksjonen

01.05.2016 ‐ 01.07.2016

Registrere gjenstandene inn på appen

01.07.2016 ‐ 01.08.2016

Dokumentasjon, gjennomføring og evaluering

01.08.2016 ‐ 31.12.2016

Andre opplysninger

Samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere
Har du en samarbeidspartner

Samarbeidspartner 1
Navn på samarbeidende organisasjon/institusjon

Wisdomshare AS

Er det inngått formell samarbeidsavtale
Postadresse

Postboks 224, Sentrum

Postnr / Poststed

3101 TØNSBERG

Kontaktperson

Einar Myreng

Tlf. til kontaktperson

95005008

E‐post til kontaktperson

einar@wisdomshare.no

Rolle i prosjektet

Konsulent. Samarbeidspartner.
Innehar kompetanse angående
beacons og museumsappen.

Samarbeidspartner 2
Navn på samarbeidende organisasjon/institusjon

British Museum

Er det inngått formell samarbeidsavtale
Postadresse

Great Russell Street

Postnr / Poststed

1111

Kontaktperson

British Museum

Tlf. til kontaktperson

11111111

E‐post til kontaktperson

information@britishmuseum.org

Rolle i prosjektet

Samarbeidsavtale er under
utvikling

Vedlegg
Vedlegg
l
l
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