
 
 
MuseumPlus RIA 
 
Nu har äntligen prisuppgifter kommit på det katalogiseringsprogram (samlingsförvaltningssystem) som 

togs fram av projekt Museum 2015.   

Programmet administreras nu av Finlands Museiförbund (Suomen Museoliitto) och  21.6.2016 hölls ett 

möte där man bestämde priset på programmet. Information (på finska) hittas på förbundets webbsida 

på adressen www.museoliitto.fi under fliken Jäsentiedotteet med rubriken  MuseumPlus RIA -

kokoelmahallintajärjestelmän hinnoittelu.  Eller klicka här för att komma direkt till sidan 

Priset består av en årlig användaravgift samt en engångssumma för ibruktagande. Museets storlek 
samt samlingens omfattning påverkar priset på den årliga användaravgiften.  Avgiften för att ta i 
bruk programmet påverkas av samlingens storlek och den nuvarande 
samlingsförvaltningssituationen. 

Samlingsförvaltningssystemet innehåller förutom en licens för MuseumPlus RIA även användarstöd, 
årlig underhålls- och utvecklingsutbildning samt serverutrymme som garanterar att informationen 
sparas på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 

Årlig användaravgift 

Minimipriset kommer att vara 2000 euro/år (+ moms 24%) I priset ingår en   användarlicens för 
ett museum. Användarna kan vara flera men endast en åt gången kan använda programmet.  
Innehåller lagringsplats för totalt 1 TB. (1 terabyte= 1000 GB) 

Små museer (har anställd personal för katalogisering) uppskattas behöva 1-3 licenser för att 
arbetet ska fungera smidigt. Medelstora och stora museer behöver åtminstone 4 licenser för att 
arbetet ska fungera smidigt och den årliga avgiften blir då åtminstone 6000 € / år (+ moms 24%) 

        Ta programmet i bruk 

Avgiften för att ta programmet i bruk påverkas av museets nuvarande samlings-
förvaltningssituation.  Det finns två sätt att prissätta ibruktagandet: 

1. Fast pris 
För att ta i bruk programmet betalas en engångsavgift på 4000 € (+ moms 24%) 
I priset ingår en licens, museispecifik installering och konfigurering samt användarskolning. 
Det här alternativet passar museer som vill katalogiserar sina samlingar på nytt genom att 
använda MuseumPlus RIA. Det här är ett bra alternativ för museer med små samlingar och 
museer som överhuvudtaget inte har katalogiserat i något program tidigare. 
 
2. Offert 
För museer som vill byta ut sitt nuvarande program till MuseumPlus RIA är det bäst att föra över 
informationen (samlingsdatan) till det nya programmet. Det här arbetets omfattning och 
kostnaderna ges enligt offert för varje enskilt museum.  

 

 

 

 

 

Hej Föreningar  
 

http://www.museoliitto.fi/
http://www.museoliitto.fi/jasentiedotteet.php?aid=12460


Vad betyder det här i praktiken? 

 

  Fördelar: 

 Som förening får du ett heltäckande, fungerande system för att kunna förvalta din samling.  

 Du får mycket utrymme där du kan spara ditt material, 1 terabyte, vilket betyder, att om du sparar 

foton som är 10 MB/stycke så kan du spara 100 000 i programmet.   

 Behöver man mera utrymme finns det möjlighet att köpa; 1 tb kostar ca 865 €/år. 

 Skolning i hur programmet används ingår i priset 

 Länkning och överföring av information till andra program och plattformer, ex FINNA, kommer inte 

att vara ett problem. 

 

  Tänka på: 

 Ett så här omfattande program tar tid att lära sig och att fylla i. Har din samling eller dina objekt i 

samlingen så mycket information att det är motiverat att skaffa ett heltäckande program. Finns den 

informationen eller kommer det att bli mängder med tomma fält som aldrig används? 

 Finns det hjälp och stöd att få efter inskolningen? 

 Hur kunna finansiera programmet? 

 Vad blir Landskapsmuseerna roll? Eftersom en licens är kopplad till en viss mängd serverutrymme 

kommer det bli svårt att köpa licenser och låta föreningarna dela på den. 1 terabyte kommer inte 

att räcka långt. 

 Har du ett äldre (eventuellt) fungerande program och vill exportera det till det nya (eller annat) är 

det möjligt men kan kräva en hel del förarbete och kommer att kosta en hel del. Man kan utgå ifrån 

att det rör sig om ganska många 100 euron. 

 

 

Har din förening inget katalogiseringsprogram men har funderat på att skaffa? 

Då är alternativ 1 lämpligt. Där ingår en licens, serverutrymme, skolning osv och kommer att 

kosta föreningen 4000 € (+ moms24%) som engångsavgift och sedan 2000 €/år (+ mons 24%)  

 

Har din förening ett katalogiseringsprogram och vill övergå till MuseumPlus RIA? 

Mycket ”städande” behövs ofta göras före man kan föra över information från ett program till 

ett annat. Det arbetet måsta man göra själv och Museiförebundet ger sedan en offert på vad 

det kommer att kosta för att få programmen ”att förstå varandra”.  

 

 

Så, lite klokare har vi blivit åtminstone vad gäller kostnaderna. Det kommer kanske att ske en 

del förändringar ännu, men troligen ingenting som kommer att påverka priset på ett för oss 

”gynnsamt sätt”. 

 

 

Ha en bra fortsättning på sommaren! 

Susanne Lagus 


