MUZEUM V ROCE 2030
ODBORNÁ PREZENTACE S ŽIVOU UKÁZKOU
SBÍRKOVÉHO EVIDENČNÍHO SYSTÉMU

čtvrtek 13. června 2013, Východočeské muzeum v Pardubicích

Vážení obchodní přátelé,

Program

rádi bychom Vás jménem společností MUSOFT.CZ a Oracle pozvali na
prezentaci MUZEUM V ROCE 2030, která se koná 13. června 2013 od
10.00 hodin ve Východočeském muzeu v Pardubicích.

1)

Úvodní slovo (Mgr. Pavel Mlčoch, ředitel MUSOFT.CZ)

2)

MUZEUM v roce 2030 - moderní evidence, management sbírky,
publikace, řízení procesů, rezortní integrační sběrnice
(Mgr. Pavel Mlčoch, ředitel MUSOFT.CZ)

Jaký bude mít prezentace pro Vás přínos?
V praxi uvidíte ukázku moderních technologií při evidenci muzejních sbírek,
dozvíte se informace o novém systému pro evidenci sbírek MUSEION,
o společném projektu Národního Muzea a MUSOFT.CZ – eSbirky.cz,
o připravovaných novinkách a moderních informačních technologiích.
Zodpovíme Vaše dotazy a bude rovněž prostor diskutovat Vaše přání
a potřeby.

3)

Akvizice, digitalizace, určení, publikace, vyhledání
– ukázka kompletního reálného postupu v SES MUSEION, MUSOFT.CZ

4)

eSbirky.cz a europeana.eu
– publikace sbírek prostřednictvím českého agregátora,
(PhDr. Pavel Douša, Ph.D., ředitel Historického muzea Národního muzea)

S kým se setkáte?
S vedoucími pracovníky muzeí a galerií, zástupci zřizovatelů a s pracovníky
společností MUSOFT.CZ a Oracle.
Pokud máte zájem o účast na prezentaci, registrujte se na emailové adrese
kfritz@musoft.cz. Prosíme o včasnou registraci, počet míst je omezen.

přestávka na občerstvení
5)

Zkušenosti s přechodem a migrací dat z DEMUS do MUSEION
(Mgr. Miroslava Šmolíková, vedoucí oddělení archeologických sbírek
Muzeum hl. m. Prahy)

6)

Oracle známý i neznámý
(Ondřej Michalák, Oracle)

7)

Uložení, evidence a zpřístupnění památkového fondu
(Ing. Josef Krejčí, Oracle)

8)

Komentovaná prohlídka prostor muzea a vernisáže fotografií
(Mgr. Jitka Rychlíková, VČM)

Na shledání s Vámi se spolu se svými kolegy těší

Karel Fritz, obchodní ředitel MUSOFT.CZ

Východočeské muzeum
v Pardubicích
Zámek 2, Pardubice
čtvrtek 13. června 2013
od 10.00 hodin

Registrujte se na emailové adrese
kfritz@musoft.cz
Prosíme o včasnou registraci,
počet míst je omezen.

