Leveranciers
Collectiebeheersystemen

INTRODUCTIE

Beste Lezer,

Deze handleiding omvat een overzicht van collectieregistratiesystemen voor
musea en historische verenigingen om hun collecties digitaal te registreren en
(online) toegankelijk te maken.
Binnen Nederland zijn er zes aanbieders met ieder hun eigen pakket(ten), toegespitst op
collectiebeherende instellingen van groot tot klein. Per aanbieder worden alle pakketten
beschreven op basis van eigenschappen, indicatieve kosten, manier van installatie en
onderhoud en support.
Dit overzicht is uitgegeven door het Steunpunt Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland.
Tijdens de workshops die binnen dit project zijn gegeven, kwam een sterke behoefte naar
voren om inzichtelijk te hebben welke systemen er zijn en welke eigenschappen deze hebben.
Binnen het hele traject van digitalisering is een goed CRS systeem een belangrijke basis.
Voordat je aan deze basis begint, is het heel verstandig om te starten met het formuleren van
beleid op het gebied van digitalisering in een informatieplan.
Lees daarvoor ook het Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties.
Wij wensen je veel digitaliseringsplezier!
Erfgoedhuis Zuid-Holland en provincie Zuid-Holland

Leveranciers
Collectiebeheersystemen
Axiell
Cit
De Ree Archiefsystemen
Deventit
Picturae
Genootschap ZCBS

Productoverzicht

Axiell
ADLIB LITE
ADLIB COLLECTIONS BASIS
ADLIB BASIS
ADLIB COLLECTIONS STANDAARD
ADLIB COLLECTIONS PLUS
ADLIB COLLECTIONS XPLUS
ADLIB STANDAARD
ADLIB PLUS
ADLIB XPLUS

ADLIB LITE

Hoe wordt het geïnstalleerd?

Prijspeilingen van datum

Eenmalige kosten*

De Adlib Lite applicatie is een gratis versie van
Adlib Museum, gelijkend aan Adlib Basis. Het collectieregistratiesysteem is bedoeld voor historische verenigingen,
kleinere musea en privécollectioneurs. De beschikbare sets
in deze applicatie zijn oa: Objecten, Documentatie,
Beelden, Personen en Instellingen en de Thesaurus.

Lokale pc of server installatie

01-01-2017

-

Jaarlijkse kosten

Onderhoud en support

Aandachtspunten

Website leverancier

-

Bij de Adlib Lite applicatie is geen
onderhoudscontract mogelijk.

In deze applicatie kan een maximaal aantal
records worden ingevoerd, tot 5.000 max.
Er zijn daarnaast mogelijk kosten bij de overstap
naar een betaald product van Axiell i.v.m. de
conversie van data. Daarnaast is een netwerk
installatie niet mogelijk bij deze applicatie.

alm.axiell.com

* Gebruikerslicentie, op basis van 1 gelijktijdige gebruiker bij axiell, bij meer gebruikers dan vermenigvuldigen met aantal gebruikers.

Axiell

Beschrijving (voor wie geschikt?)

ADLIB COLLECTIONS BASIS

Hoe wordt het geïnstalleerd?

Prijspeilingen van datum

Eenmalige kosten*

De Adlib Basis applicatie omvat o.a. datasets voor registratie
van Objecten, Bibliotheekcatalogus, Beelddocumentatie,
Personen en Instellingen, Thesaurus en Standplaatsen.
Dit is de meest basale versie van Adlib. Alle meer uitgebreide
applicaties van Adlib starten met deze sets. Adlib Basis
wordt gebruikt door historische verenigingen en kleine en
middelgrote musea. Het is een overzichtelijke applicatie
waarvan de kosten ook beheersbaar zijn.

Webbased

01-01-2017

-

Jaarlijkse kosten

Onderhoud en support

Aandachtspunten

Website leverancier

€ 600,-

De kosten voor de Adlib Collections Basis
applicatie zijn inclusief onderhoudsovereenkomst. Hieronder vallen
o.a.: software updates, het maken van
back-ups en helpdesk-ondersteuning.
De Cloud-service is inclusief 100GB
diskruimte. Onderhoudskosten worden
jaarlijks vooraf gefactureerd.

Voor het werken in de cloud is een goede
internetverbinding nodig. De cloud applicatie
heeft andere look and feel dan de standaard,
op pc geïnstalleerde versies, van Adlib.
Nog niet alle functionaliteiten van de lokaal
geïnstalleerde versie van de software zijn
beschikbaar in de cloudversies maar hier
wordt aan gewerkt.

alm.axiell.com

* Gebruikerslicentie, op basis van 1 gelijktijdige gebruiker bij axiell, bij meer gebruikers dan vermenigvuldigen met aantal gebruikers.

Axiell

Beschrijving (voor wie geschikt?)

ADLIB BASIS

Hoe wordt het geïnstalleerd?

Prijspeilingen van datum

Eenmalige
kosten*

De Adlib Basis applicatie omvat o.a. datasets voor
registratie van Objecten, Bibliotheekcatalogus, Beelddocumentatie, Personen en Instellingen, Thesaurus en
Standplaatsen. Dit is de meest basale versie van Adlib.
Alle meer uitgebreide applicaties van Adlib starten met deze
sets. Adlib Basis wordt gebruikt door historische verenigingen
en kleine en middelgrote musea. Het is een overzichtelijke
applicatie waarvan de kosten ook beheersbaar zijn.

Lokale pc of server installatie

01-01-2017

€ 1075,-

Jaarlijkse kosten

Onderhoud en support

Aandachtspunten

Website leverancier

€ 215,-

Desgewenst kan een onderhoudsovereenkomst worden afgesloten, aanvullend
op de aanschaf van de applicatie.
Dit omvat een abonnement op nieuwe
versies en ondersteuning door de helpdesk. Het onderhoud bedraagt jaarlijks
vanaf 20% van de licentieprijs van de
Adlib applicatie(s). In dit overzicht is dit
gebaseerd op 1 gelijktijdige gebruiker.

In de Adlib Basis applicatie zijn minder
sets beschikbaar dan in Adlib Standaard.
U heeft bijvoorbeeld geen afzonderlijke
Bruiklenen en Tentoonstellingen set.

alm.axiell.com

* Gebruikerslicentie, op basis van 1 gelijktijdige gebruiker bij axiell, bij meer gebruikers dan vermenigvuldigen met aantal gebruikers.

Axiell

Beschrijving (voor wie geschikt?)

ADLIB COLLECTIONS STANDAARD

Hoe wordt het geïnstalleerd?

Prijspeilingen van datum

Eenmalige
kosten*

De Adlib Collections Standaard Applicatie is een
meer uitgebreidere versie van Adlib Collections Basis.
Deze applicatie beschikt bijvoorbeeld over de datasets
Tentoonstellingen en Bruiklenen. Deze applicatie wordt
veel gebruikt door kleine, middelgrote en grote musea.

Webbased

01-01-17

-

Jaarlijkse kosten

Onderhoud en support

Aandachtspunten

Website leverancier

€ 1.200,00

De kosten voor de Adlib Collections
Standaard applicatie zijn inclusief
onderhoudsovereenkomst. Hieronder
vallen o.a.: software updates, het maken
van back-ups en helpdesk-ondersteuning.
De Cloud-service is inclusief 100GB
diskruimte. Onderhoudskosten worden
jaarlijks vooraf gefactureerd.

Voor het werken in de cloud is een goede
internetverbinding nodig. De cloud applicatie
heeft andere look and feel dan de standaard,
op pc geïnstalleerde versies, van Adlib.
Nog niet alle functionaliteiten van de lokaal
geïnstalleerde versie van de software zijn
beschikbaar in de cloudversies maar hier
wordt aan gewerkt.

alm.axiell.com

* Gebruikerslicentie, op basis van 1 gelijktijdige gebruiker bij axiell, bij meer gebruikers dan vermenigvuldigen met aantal gebruikers.

Axiell

Beschrijving (voor wie geschikt?)

ADLIB COLLECTIONS PLUS

Hoe wordt het
geïnstalleerd?

Prijspeilingen
van datum

Eenmalige
kosten*

De Adlib Plus applicatie bestaat uit een combinatie van twee Adlib Standaard
Applicaties, bijvoorbeeld Adlib Museum en Adlib Archief. U kunt twee applicaties
combineren uit de drie aangeboden applicaties (Adlib Museum, Adlib Archief en
Adlib Bibliotheek). Deze applicatie wordt veel gebruikt door middelgrote en grote
musea, die naast een museale collectie ook een substantiele archief of bibliotheek
collectie beheren die niet afdoende geregistreerd kan worden in de Objectenset
van de minder uitgebreide applicaties van Adlib, bijvoorbeeld wanneer er sprake
is van het willen kunnen uitlenen van boeken.

Webbased

01-01-17

-

Jaarlijkse kosten

Onderhoud en support

Aandachtspunten

Website leverancier

€ 1.560,-

De kosten voor de Adlib Collections Plus
applicatie zijn inclusief onderhoudsovereenkomst. Hieronder vallen
o.a.: software updates, het maken van
back-ups en helpdesk-ondersteuning.
De Cloud-service is inclusief 100GB
diskruimte. Onderhoudskosten worden
jaarlijks vooraf gefactureerd.

Voor het werken in de cloud is een goede
internetverbinding nodig. De cloud applicatie
heeft andere look and feel dan de standaard,
op pc geïnstalleerde versies, van Adlib.
Nog niet alle functionaliteiten van de lokaal
geïnstalleerde versie van de software zijn
beschikbaar in de cloudversies maar hier
wordt aan gewerkt.

alm.axiell.com

* Gebruikerslicentie, op basis van 1 gelijktijdige gebruiker bij axiell, bij meer gebruikers dan vermenigvuldigen met aantal gebruikers.

Axiell

Beschrijving (voor wie geschikt?)

ADLIB COLLECTIONS XPLUS

Hoe wordt het
geïnstalleerd?

Prijspeilingen
van datum

Eenmalige
kosten*

De Adlib XPlus applicatie bestaat uit een combinatie van de drie beschikbare
Adlib Standaard Applicaties; Adlib Museum, Adlib Archief en Adlib Bibliotheek.
Deze applicatie wordt veel gebruikt door middelgrote en grote musea, die naast een
museale collectie ook een substantiele archief of bibliotheek collectie beheren die
niet afdoende geregistreerd kan worden in de Objectenset van de minder uitgebreide
applicaties van Adlib, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van het willen kunnen uitlenen
van boeken. U krijgt de beschikking over drie volledige Adlib applicaties.

Webbased

01-01-17

-

Jaarlijkse kosten

Onderhoud en support

Aandachtspunten

Website leverancier

€ 1.860,-

De kosten voor de Adlib Collections XPlus
applicatie zijn inclusief onderhoudsovereenkomst. Hieronder vallen
o.a.: software updates, het maken van
back-ups en helpdesk-ondersteuning.
De Cloud-service is inclusief 100GB
diskruimte. Onderhoudskosten worden
jaarlijks vooraf gefactureerd.

Voor het werken in de cloud is een goede
internetverbinding nodig. De cloud applicatie
heeft andere look and feel dan de standaard,
op pc geïnstalleerde versies, van Adlib.
Nog niet alle functionaliteiten van de lokaal
geïnstalleerde versie van de software zijn
beschikbaar in de cloudversies maar hier
wordt aan gewerkt.

alm.axiell.com

* Gebruikerslicentie, op basis van 1 gelijktijdige gebruiker bij axiell, bij meer gebruikers dan vermenigvuldigen met aantal gebruikers.

Axiell

Beschrijving (voor wie geschikt?)

ADLIB STANDAARD

Hoe wordt het geïnstalleerd?

Prijspeilingen van datum

Eenmalige
kosten*

De Adlib Standaard Applicatie is een meer
uitgebreidere versie van Adlib Basis. Deze applicatie
beschikt bijvoorbeeld over de datasets Tentoonstellingen
en Bruiklenen. Deze applicatie wordt veel gebruikt door
kleine, middelgrote en grote musea.

Lokale pc of server installatie

01-01-17

€ 2.750,-

Jaarlijkse kosten

Onderhoud en support

€ 550,-

Desgewenst kan een onderhoudsovereenkomst worden afgesloten, aanvullend op
de aanschaf van de applicatie. Dit omvat
een abonnement op nieuwe versies en ondersteuning door de helpdesk. Het onderhoud bedraagt jaarlijks vanaf 20% van de
licentieprijs van de Adlib applicatie(s). In dit
overzicht is dit gebaseerd op 1 gelijktijdige
gebruiker.

Aandachtspunten

* Gebruikerslicentie, op basis van 1 gelijktijdige gebruiker bij axiell, bij meer gebruikers dan vermenigvuldigen met aantal gebruikers.

Website leverancier

alm.axiell.com

Axiell

Beschrijving (voor wie geschikt?)

ADLIB PLUS

Hoe wordt het
geïnstalleerd?

Prijspeilingen
van datum

Eenmalige
kosten*

De Adlib Plus applicatie bestaat uit een combinatie van twee Adlib Standaard
Applicaties, bijvoorbeeld Adlib Museum en Adlib Archief. U kunt twee applicaties
combineren uit de drie aangeboden applicaties (Adlib Museum, Adlib Archief en
Adlib Bibliotheek). Deze applicatie wordt veel gebruikt door middelgrote en grote
musea, die naast een museale collectie ook een substantiele archief of bibliotheek
collectie beheren die niet afdoende geregistreerd kan worden in de Objectenset
van de minder uitgebreide applicaties van Adlib, bijvoorbeeld wanneer er sprake
is van het willen kunnen uitlenen van boeken.

Lokale pc of
server installatie

01-01-17

€ 3.850,-

Jaarlijkse kosten

Onderhoud en support

€ 770,-

Desgewenst kan een onderhoudsovereenkomst worden afgesloten, aanvullend op
de aanschaf van de applicatie. Dit omvat
een abonnement op nieuwe versies en
ondersteuning door de helpdesk.
Het onderhoud bedraagt jaarlijks vanaf
20% van de licentieprijs van de Adlib
applicatie(s). In dit overzicht is dit
gebaseerd op 1 gelijktijdige gebruiker.

Aandachtspunten

* Gebruikerslicentie, op basis van 1 gelijktijdige gebruiker bij axiell, bij meer gebruikers dan vermenigvuldigen met aantal gebruikers.

Website leverancier

alm.axiell.com

Axiell

Beschrijving (voor wie geschikt?)

ADLIB XPLUS

Hoe wordt het
geïnstalleerd?

Prijspeilingen
van datum

Eenmalige
kosten*

De Adlib XPlus applicatie bestaat uit een combinatie van de drie beschikbare
Adlib Standaard Applicaties; Adlib Museum, Adlib Archief en Adlib Bibliotheek.
Deze applicatie wordt veel gebruikt door middelgrote en grote musea, die naast
een museale collectie ook een substantiele archief of bibliotheek collectie beheren
die niet afdoende geregistreerd kan worden in de Objectenset van de minder
uitgebreide applicaties van Adlib, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van het willen
kunnen uitlenen van boeken.

Lokale pc of
server installatie

01-01-17

€ 4.650,-

Jaarlijkse kosten

Onderhoud en support

€ 930,-

Desgewenst kan een onderhoudsovereenkomst worden afgesloten, aanvullend op
de aanschaf van de applicatie. Dit omvat
een abonnement op nieuwe versies en
ondersteuning door de helpdesk.
Het onderhoud bedraagt jaarlijks vanaf
20% van de licentieprijs van de Adlib
applicatie(s). In dit overzicht is dit
gebaseerd op 1 gelijktijdige gebruiker.

Aandachtspunten

* Gebruikerslicentie, op basis van 1 gelijktijdige gebruiker bij axiell, bij meer gebruikers dan vermenigvuldigen met aantal gebruikers.

Website leverancier

alm.axiell.com

Axiell

Beschrijving (voor wie geschikt?)

Productoverzicht

Cit
THE MUSEUM SYSTEM

THE MUSEUM SYSTEM

Hoe wordt het geïnstalleerd?

Door Gallery Systems ontwikkelde museumsoftware met
verschillende modules: oa objecten, media (DAM), personen
en instellingen, thesaurus, tentoonstellingen, bibliografie,
standplaatsen, verzending en verzekering. Gebaseerd op
(naar keuze) een Oracel of SQL server. Veel gebruikt door
middelgrote en grote musea in Nederland en voor het
registreren van (grotere) bedrijfscollecties.

Lokale pc of server installatie

Prijspeilingen van datum

Eenmalige
kosten
Onbekend

Jaarlijkse kosten

Onderhoud en support

Aandachtspunten

Website leverancier

Onbekend

Bij deze applicatie is een support en
onderhoudscontract mogelijk, de kosten
hiervan waren tijdens het maken van dit
overzicht helaas niet bekend.

De jaarlijkse kosten voor het systeem waren
helaas niet bekend bij de tot standkoming
van dit overzicht.

www.go2cit.nl

Cit

Beschrijving (voor wie geschikt?)

Productoverzicht

De Ree Archiefsystemen
MAÏS FLEXIS 9

MAÏS FLEXIS 9

Hoe wordt het geïnstalleerd?

Maïs Flexis is een volledig zelf in te richten collectie beheers
systeem. Het is in gebruik bij 80% van de Nederlandse
archiefdiensten, een aantal historische verenigingen,
documentatiecentra en bedrijfsarchieven.

Webbased

Prijspeilingen van datum

Eenmalige
kosten
Onbekend

Jaarlijkse kosten

Onderhoud en support

Aandachtspunten

Website leverancier

Onbekend

Bij deze applicatie is een support en
onderhoudscontract mogelijk, de kosten
hiervan waren tijdens het maken van dit
overzicht helaas niet bekend.

Het systeem bied uitwisselings mogelijkheden
door middel van open standaarden en
uitgebreide SEO geoptimaliseerde, publicatie
mogelijkheden.

www.de-ree.nl

De Ree Archiefsystemen

Beschrijving (voor wie geschikt?)

Productoverzicht

Deventit
ATLANTIS BEELDBANK
ATLANTIS BIBLIOTHEEK
ATLANTIS ARCHIEFBEHEER
ATLANTIS MUSEUM
ATLANTIS AKTEN & REGISTERS

ATLANTIS BEELDBANK

Hoe wordt het geïnstalleerd?

Prijspeilingen van datum

Eenmalige kosten

Atlantis is in de basis ontwikkeld voor het registreren
van archiefcollecties die vaak ook grote collecties met
beeldmateriaal (bijvoorbeeld foto’s en ansichtkaarten) en
boeken beheren. Het systeem wordt het meest gebruikt
door regionale en lokale archieven.

Webbased

01-03-2018

€ 2.500,-

Jaarlijkse kosten

Onderhoud en support

Aandachtspunten

Website leverancier

€ 375,-

Bij deze applicatie kan een support- en
onderhoudsovereenkomst worden
afgesloten, de kosten daarvan zijn
15% per jaar over de licenties. U krijgt
hiervoor de beschikking over nieuwe
versies, toegang tot de helpdesk en het
klantenportaal, het aanpassen van de
software én het oplossen van fouten.

De Atlantis software is ontwikkeld als een
modulair systeem, waarbij aanschaf van het
Framework met een beheeromgeving nodig is,
met als basislicentie: € 2.300,-. Daarnaast moet
u rekening houden met de aanschaf van een
licentie voor de module Autorisatie van € 475,-

www.deventit.nl

Deventit

Beschrijving (voor wie geschikt?)

ATLANTIS BIBLIOTHEEK

Hoe wordt het geïnstalleerd?

Prijspeilingen van datum

Eenmalige kosten

Atlantis is in de basis ontwikkeld voor het registreren
van archiefcollecties die vaak ook grote collecties met
beeldmateriaal (bijvoorbeeld foto’s en ansichtkaarten) en
boeken beheren. Het systeem wordt het meest gebruikt
door regionale en lokale archieven.

Webbased

01-03-2018

€ 2.500,-

Jaarlijkse kosten

Onderhoud en support

Aandachtspunten

Website leverancier

€ 375,-

Bij deze applicatie kan een support- en
onderhoudsovereenkomst worden
afgesloten, de kosten daarvan zijn
15% per jaar over de licenties. U krijgt
hiervoor de beschikking over nieuwe
versies, toegang tot de helpdesk en het
klantenportaal, het aanpassen van de
software én het oplossen van fouten.

De Atlantis software is ontwikkeld als een
modulair systeem, waarbij aanschaf van het
Framework met een beheeromgeving nodig is,
met als basislicentie: € 2.300,-. Daarnaast moet
u rekening houden met de aanschaf van een
licentie voor de module Autorisatie van € 475,-

www.deventit.nl

Deventit

Beschrijving (voor wie geschikt?)

ATLANTIS ARCHIEFBEHEER

Hoe wordt het geïnstalleerd?

Prijspeilingen van datum

Eenmalige kosten

Atlantis is in de basis ontwikkeld voor het registreren
van archiefcollecties die vaak ook grote collecties met
beeldmateriaal (bijvoorbeeld foto’s en ansichtkaarten) en
boeken beheren. Het systeem wordt het meest gebruikt
door regionale en lokale archieven.

Webbased

01-03-2018

€ 3.450,-

Jaarlijkse kosten

Onderhoud en support

Aandachtspunten

Website leverancier

€ 517,50

Bij deze applicatie kan een support- en
onderhoudsovereenkomst worden
afgesloten, de kosten daarvan zijn
15% per jaar over de licenties. U krijgt
hiervoor de beschikking over nieuwe
versies, toegang tot de helpdesk en het
klantenportaal, het aanpassen van de
software én het oplossen van fouten.

De Atlantis software is ontwikkeld als een
modulair systeem, waarbij aanschaf van het
Framework met een beheeromgeving nodig is,
met als basislicentie: € 2.300,-. Daarnaast moet
u rekening houden met de aanschaf van een
licentie voor de module Autorisatie van € 475,-

www.deventit.nl

Deventit

Beschrijving (voor wie geschikt?)

ATLANTIS MUSEUM

Hoe wordt het geïnstalleerd?

Prijspeilingen van datum

Eenmalige kosten

Atlantis is in de basis ontwikkeld voor het registreren
van archiefcollecties die vaak ook grote collecties met
beeldmateriaal (bijvoorbeeld foto’s en ansichtkaarten) en
boeken beheren. Het systeem wordt het meest gebruikt
door regionale en lokale archieven.

Webbased

01-03-2018

€ 3.450,-

Jaarlijkse kosten

Onderhoud en support

Aandachtspunten

Website leverancier

€ 517,50

Bij deze applicatie kan een support- en
onderhoudsovereenkomst worden
afgesloten, de kosten daarvan zijn
15% per jaar over de licenties. U krijgt
hiervoor de beschikking over nieuwe
versies, toegang tot de helpdesk en het
klantenportaal, het aanpassen van de
software én het oplossen van fouten.

De Atlantis software is ontwikkeld als een
modulair systeem, waarbij aanschaf van het
Framework met een beheeromgeving nodig is,
met als basislicentie: € 2.300,-. Daarnaast moet
u rekening houden met de aanschaf van een
licentie voor de module Autorisatie van € 475,-

www.deventit.nl

Deventit

Beschrijving (voor wie geschikt?)

ATLANTIS AKTEN & REGISTERS

Hoe wordt het geïnstalleerd?

Prijspeilingen van datum

Eenmalige kosten

Atlantis is in de basis ontwikkeld voor het registreren
van archiefcollecties die vaak ook grote collecties met
beeldmateriaal (bijvoorbeeld foto’s en ansichtkaarten) en
boeken beheren. Het systeem wordt het meest gebruikt
door regionale en lokale archieven.

Webbased

01-03-2018

€ 3.450,-

Jaarlijkse kosten

Onderhoud en support

Aandachtspunten

Website leverancier

€ 517,50

Bij deze applicatie kan een support- en
onderhoudsovereenkomst worden
afgesloten, de kosten daarvan zijn
15% per jaar over de licenties. U krijgt
hiervoor de beschikking over nieuwe
versies, toegang tot de helpdesk en het
klantenportaal, het aanpassen van de
software én het oplossen van fouten.

De Atlantis software is ontwikkeld als een
modulair systeem, waarbij aanschaf van het
Framework met een beheeromgeving nodig is,
met als basislicentie: € 2.300,-. Daarnaast moet
u rekening houden met de aanschaf van een
licentie voor de module Autorisatie van € 475,-

www.deventit.nl

Deventit

Beschrijving (voor wie geschikt?)

Productoverzicht

Picturae
MODULE MEMORIX COLLECTIEBEHEER + INRICHTING MUSEUM
MEMORIX MODULE PERIODIEKEN + INRICHTING BIBLIOTHEEK
MEMORIX ARCHIEVEN + INRICHTING THESAURUS

MODULE MEMORIX COLLECTIEBEHEER + INRICHING MUSEUM

Hoe wordt het geïnstalleerd?

Prijspeilingen van datum

Eenmalige kosten

Memorix wordt door lokale en regionale archieven gebruikt,
om collecties in te registeren en o.a. voor webpresentaties;
beeldbanken en portal bouw.

Webbased

01-04-2018

€ 1.500,- + € 1.500,-

Jaarlijkse kosten

Onderhoud en support

Aandachtspunten

Website leverancier

€ 1.500,- + € 500,-

Bij deze applicatie is een support- en
onderhoudscontract mogelijk.

De Memorix software is ontwikkeld als modulair
systeem, waarbij losse modules aangeschaft
kunnen worden al naar gelang de wensen van
de klant. U moet per module rekenen op
€ 1.500,- kosten voor eenmalige aanschaf en
jaarlijkse kosten van € 500,-. Omdat wensen en
inrichting vaak op basis van maatwerk worden
uitgevoerd, kan de individuele prijsopbouw per
organisatie en project verschillen.

picturae.com/nl

Picturae

Beschrijving (voor wie geschikt?)

MEMORIX MODULE PERIODIEKEN + INRICHTING BIBLIOTHEEK

Hoe wordt het geïnstalleerd?

Prijspeilingen van datum

Eenmalige kosten

Memorix wordt door lokale en regionale archieven gebruikt,
om collecties in te registeren en o.a. voor webpresentaties;
beeldbanken en portal bouw.

Webbased

01-04-2018

€ 1.500,- + € 1.500,-

Jaarlijkse kosten

Onderhoud en support

Aandachtspunten

Website leverancier

€ 1.500,- + € 500,-

Bij deze applicatie is een support- en
onderhoudscontract mogelijk.

De Memorix software is ontwikkeld als modulair
systeem, waarbij losse modules aangeschaft
kunnen worden al naar gelang de wensen van
de klant. U moet per module rekenen op
€ 1.500,- kosten voor eenmalige aanschaf en
jaarlijkse kosten van € 500,-. Omdat wensen en
inrichting vaak op basis van maatwerk worden
uitgevoerd, kan de individuele prijsopbouw per
organisatie en project verschillen.

picturae.com/nl

Picturae

Beschrijving (voor wie geschikt?)

MEMORIX ARCHIEVEN + INRICHTING THESAURUS

Hoe wordt het geïnstalleerd?

Prijspeilingen van datum

Eenmalige kosten

Memorix wordt door lokale en regionale archieven gebruikt,
om collecties in te registeren en o.a. voor webpresentaties;
beeldbanken en portal bouw.

Webbased

01-04-2018

€ 1.500,- + € 1.500,-

Jaarlijkse kosten

Onderhoud en support

Aandachtspunten

Website leverancier

€ 2.500,- + € 500,-

Bij deze applicatie is een support- en
onderhoudscontract mogelijk.

De Memorix software is ontwikkeld als modulair
systeem, waarbij losse modules aangeschaft
kunnen worden al naar gelang de wensen van
de klant. U moet per module rekenen op
€ 1.500,- kosten voor eenmalige aanschaf en
jaarlijkse kosten van € 500,-. Omdat wensen en
inrichting vaak op basis van maatwerk worden
uitgevoerd, kan de individuele prijsopbouw per
organisatie en project verschillen.

picturae.com/nl

Picturae

Beschrijving (voor wie geschikt?)

Productoverzicht

Genootschap ZCBS
ZYPER COLLECTIE BEHEER SYSTEEM (ZCBS)
ZIJPER BEELDBANK BEHEER SYSTEEM (ZBBS)
HET ZIJPER PUBLICATIE BEHEER SYSTEEM (ZPBS)

ZYPER COLLECTIEBEHEER SYSTEEM (ZCBS)

Hoe wordt het geïnstalleerd?

Prijspeilingen van datum

Eenmalige kosten

Het Zyper Collectie Beheer systeem is ontwikkeld door
Gerard van Nes van het Zijper Museum. Het kent op
dit moment drie verschijningsvormen, met verschil in
mogelijkheden, gebaseerd op hetzelfde programma.
Deze versie is geschikt voor het beheren van objecten.
Momenteel werken 78 instellingen met ZCBS, met in
totaal 190 beeldbanken,

ZCBS draait op de webserver
van de instelling zelf.

01-03-2018

Kosteloos

Jaarlijkse kosten

Onderhoud en support

Aandachtspunten

Website leverancier

Geen

Bij deze applicatie bent u zelf
verantwoordelijk voor onderhoud van
uw content. U kunt ondersteuning
krijgen vanuit de gebruikersgroep of
van de auteur zelf. Verdere ondersteuning
via discussielijst, forum en diverse
cursussen en bijeenkomsten.
Uitgebreide documentatie is beschikbaar.

Instellingen die ZCBS/ZBBS/ZPBS gebruiken
moeten verplicht lid zijn van het Genootschap
ZCBS. Het lidmaatschap is gratis.
Vanwege de grote belangstelling is er vanaf
eind 2013 een toetredingsbeperking/selectie:
zie www.zcbs.nl/genootschap.

www.zcbs.nl

Zyper Genootschap

Beschrijving (voor wie geschikt?)

ZIJPER BEELDBANK BEHEER SYSTEEM (ZBBS)

Hoe wordt het geïnstalleerd?

Prijspeilingen van datum

Eenmalige kosten

Het Zyper Beeldbank Beheer systeem is ontwikkeld door
Gerard van Nes van het Zijper Museum. Het kent op
dit moment drie verschijningsvormen, met verschil in
mogelijkheden, gebaseerd op hetzelfde programma.
Deze versie is geschikt voor het beheren van foto’s,
ansichtkaarten en films/video’s.

ZCBS draait op de webserver
van de instelling zelf.

01-03-2018

Kosteloos

Jaarlijkse kosten

Onderhoud en support

Aandachtspunten

Website leverancier

Geen

Bij deze applicatie bent u zelf
verantwoordelijk voor onderhoud van
uw content. U kunt ondersteuning
krijgen vanuit de gebruikersgroep of
van de auteur zelf. Verdere ondersteuning
via discussielijst, forum en diverse
cursussen en bijeenkomsten.
Uitgebreide documentatie is beschikbaar.

Instellingen die ZCBS/ZBBS/ZPBS gebruiken
moeten verplicht lid zijn van het Genootschap
ZCBS. Het lidmaatschap is gratis.
Vanwege de grote belangstelling is er vanaf
eind 2013 een toetredingsbeperking/selectie:
zie www.zcbs.nl/genootschap.

www.zcbs.nl

Zyper Genootschap

Beschrijving (voor wie geschikt?)

HET ZIJPER PUBLICATIE BEHEER SYSTEEM (ZPBS)

Hoe wordt het geïnstalleerd?

Prijspeilingen van datum

Eenmalige kosten

Het Zyper Publicatie Beheer systeem is ontwikkeld door
Gerard van Nes van het Zijper Museum. Het kent op
dit moment drie verschijningsvormen, met verschil in
mogelijkheden, gebaseerd op hetzelfde programma.
Deze versie is geschikt voor het beheren van onder meer
boeken, publicaties, tijdschriften en korte artikelen.

ZCBS draait op de webserver
van de instelling zelf.

01-03-2018

Kosteloos

Jaarlijkse kosten

Onderhoud en support

Aandachtspunten

Website leverancier

Geen

Bij deze applicatie bent u zelf
verantwoordelijk voor onderhoud van
uw content. U kunt ondersteuning
krijgen vanuit de gebruikersgroep of
van de auteur zelf. Verdere ondersteuning
via discussielijst, forum en diverse
cursussen en bijeenkomsten.
Uitgebreide documentatie is beschikbaar.

Instellingen die ZCBS/ZBBS/ZPBS gebruiken
moeten verplicht lid zijn van het Genootschap
ZCBS. Het lidmaatschap is gratis.
Vanwege de grote belangstelling is er vanaf
eind 2013 een toetredingsbeperking/selectie:
zie www.zcbs.nl/genootschap.

Demoversie: www.zcbs.nl

Zyper Genootschap

Beschrijving (voor wie geschikt?)

Colofon
Dit stappenplan Digitalisering Erfgoedcollecties is
ontwikkeld door het Erfgoedhuis Zuid-Holland in
opdracht van de provincie Zuid-Holland.

Uitgave
Erfgoedhuis ZH, augustus 2018
Voor meer informatie klik hier.

Het is bedoeld om musea en historische verenigingen
in Zuid-Holland op weg te helpen bij het digitaliseren
van (een deel van) hun collectie(s).
In 2018 en 2019 faciliteren provincie ZH,
Prins Bernhard Cultuurfonds en Erfgoedhuis ZH
een steunpunt Digitalisering Erfgoedcollecties voor
erfgoedbeherende instellingen in Zuid-Holland.
Tekst en co-creatie
Bibi Bodegom, Bibi Bodegom Culturele Projecten
en Tamara van Zwol, Erfgoedhuis Zuid-Holland
Redactie
Evelien Masselink en Bob Valckx,
Erfgoedhuis Zuid-Holland
Vormgeving
Mirjam Wilbrink, studioBoven grafisch ontwerp

Disclaimer
Aan dit overzicht kunnen geen rechten
worden ontleend;
Het overzicht geeft indicatieve prijzen, maar kan
altijd worden ingehaald door prijswijzigingen en
technische ontwikkelingen;
N.B. bij aanschaf van een systeem kunnen zich ook
onvoorziene kosten voordoen zoals projectkosten die
een leverancier rekent, migratie van data die nodig
is om in te kunnen stappen in een systeem of over te
stappen naar een systeem, hostingskosten voor dataverkeer en serverruimte, en aan de publiekskant kosten
voor het inrichten van een website, tools om collectie
uit de database te krijgen, of specifieke eigen wensen
m.b.t. functionaliteiten en inrichting van de software
(bijvoorbeeld een eigen invoerscherm).

