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Hösten 2013

Databasprogram utvecklat av Västerbottens museum

Sofie – Sveriges mest använda system för hantering av
samlingar på museer, föreningar, kommuner och arkiv.
Här får du veta om allt som är på gång. Vänd på bladet!
• Databasprogrammet Sofie utvecklas och förvaltas av Västerbottens museum sedan 1991 och
säljs idag över hela landet.
• Sofie är ett samlingshanteringssystem som
hjälper kulturarvsinstitutioner att hålla ordning
på sina samlingar, göra dem digitalt sökbara och
tillgängliga för allmänheten.
• Sofie finns idag hos fler än 400 kunder på
museer, hembygdsföreningar och kommuner.
Av dessa har över 250 den senaste versionen,
varav 150 är hembygdsföreningar
• Systemet passar såväl de små som de stora enheternas krav på funktionalitet. Prissättningen
för hembygdsföreningarna är anpassad och gör
det möjligt att till ett rimligt pris registrera, tillgängliggöra och bevara samlingarna.
• Just nu jobbar tre personer med teknisk
utveckling och support, och utvecklingen sker i
nära samarbete med våra användare.
• Vår grundinställning är att data är kundens
egendom och vi har inga krav att du som användare ska överlåta några rättigheter till oss.
• En styrgrupp representerar, följer upp och
stödjer projektarbetet så att de rätta besluten tas
i utvecklingen. Gruppen är direkt involverad i de
olika utvecklingsfrågorna och de framtida
projektplanerna för Sofie.

Vill du veta mer eller har frågor är du
välkommen att kontakta oss!
Daniel Lind, systemutvecklare
Teknik, utveckling av Sofie 8
Tel: 090-19 91 92
E-post: daniel.lind@vbm.se
Torsten Nilsson, systemutvecklare
Teknik, utveckling och support SOFIE 5 & 6
Tel: 090-19 90 65, må–to 13.00–14.00
E-post: torsten.nilsson@vbm.se
Veronica Karlsson, avd chef Sofie
Tel: 090-19 90 93, Mobil: 070-249 36 24
E-post: veronica.karlsson@vbm.se
Lars Trygg, 1:e museitekniker
Information, licensfrågor och utbildning
Tel: 090-16 39 36, mobil: 070-635 29 03.
Torsdag 10.00–11.30
E-post: lars.trygg@vbm.se
AnnaKarin Wennström, support Sofie 7
Tel: 090-695 78 26, må udda veckor 9.00–
11.00, tisdag–fredag 9–11.
E-post: annakarin.wennstrom@vbm.se

”Sofie skall vara det användarnära och självklara samlingshanteringssystemet vid svenska museer, föreningar och kommuner
för förvaltning och publicering av samlingar, som följer
internationella standarder och som publiken kan interagera med”
											 Visionen för Sofie 8

Kommande version–Sofie 8

Västerbottens museums styrelse beslutade
2010 att skapa en långsiktig hållbar lösning
för systemet genom att bygga Sofie på helt nya
programvaror. I dag är denna process i full
gång och en ny version, Sofie 8, håller på att
ta form.

Webben som bas

Med Sofie 8 kommer din hembygdsförening
att direkt och på ett mycket enkelt sätt kunna publicera hela eller delar av din förenings
samlingar på webben. Det innebär också att
du som användare endast behöver en webbläsare (t.ex. Internet Explorer eller Apple Safari) när du arbetar med Sofie. Du kan göra det
var du än är, så länge du har en Internetanslutning.

Interaktiv databas

Med nya Sofie kan allmänheten ta del av era
samlingar på ett helt annat sätt än tidigare.
Med Sofie 8 inbjuds publiken till delaktighet
och dialog. Till exempel kommer de att kunna
bifoga information till ett objekt, fotografi eller arkivmaterial, dela med sig av sina kunskaper och minnen och till och med kunna lägga
helt nya objekt i anslutning till din databas.
Viktigt att poängtera är att ingen, förutom
den egna hembygdsföreningen kan ändra och
lägga till uppgifter i den egna huvuddatabasen. Det är också ni på hembygdsföreningen
som själva helt avgör vad som ska publiceras
för allmänheten.

Sofie 8 som en tjänst

Din hembygdsförening behöver inte installera
Sofie – vi gör det åt dig!
Genom att erbjuda Sofie 8 som en tjänst, tillgänglig via nätet, drivs och lagras databasen
på en central server som hembygdsföreningen
kommer åt från den egna datorn eller från vilken Internetuppkoppling man vill. Det är bara
föreningen, och ingen annan, som kommer åt
att ändra och lägga till data i den egna databasen. Vår grundläggande filosofi är: Din data
är din egendom och vi kommer inte att kräva
några rättigheter av dig.

Framtiden i sikte

Med Sofie 8 fortsätter vi utifrån den utgångspunkt vi hela tiden haft, att till ett rimligt pris
möjliggöra för både små och större aktörer
att registrera, tillgängliggöra och bevara det
värdefulla kulturarv de förvaltar. Sofie 8 utvecklas som tidigare, i tätt samarbete med användarna. Sofie kommer också framöver att
kännetecknas av en enkel hantering och administration och hög användarvänlighet. Även
små användare med mycket begränsad datorerfarenhet ska kunna använda Sofie med
framgång.

K-samsök

Inom snar framtid kommer också möjlighet
för anslutning till K-samsök att erbjudas.
Den nya versionen lanseras under 2014 och
kommer därefter att kontinuerligt utvecklas och förbättras för att fortsätta att uppfylla
framtida behov!

