
1.     Ochrona, cyfryzacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego

Tworzenie  cyfrowych  kopii  eksponatów  oraz  powiązanych  z  nimi  opisów,  daje  instytucjom  kultury  możliwość
innowacyjnego udostępniania swoich zasobów większej grupie odbiorców za pomocą powszechnego medium, jakim
jest  Internet.  Co  ważne,  dzieje  się  to  w  sposób  bezpieczny,  chroniąc  oryginały  przed  ewentualnym  zniszczeniem,
a dodatkowo możemy udostępnić eksponaty, które na co dzień przechowywane są w muzealnych magazynach. Dzięki
temu instytucje kultury  mogą realizować  swoje podstawowe  cele  edukacyjne i  naukowo – badawcze,  zapewniając
jednocześnie atrakcyjną formę cyfrowego „zwiedzania”. 

2.     Projekt „Wirtualne muzeum”

„Wirtualne  muzeum”  to  kompleksowe  rozwiązanie  dla  instytucji  kultury,  które  digitalizują  własne  zasoby  i  chcą
udostępniać je szerokiemu gronu odbiorców w sieci Internet. Proponowane rozwiązanie składa się z:

 Dedykowanego  portalu  WWW,  umożliwiającego  zaawansowane  wyszukiwanie  i  ciekawą  prezentację
interesujących nas dóbr kultury, wraz z opisem danego eksponatu. Portal umożliwia dostęp do eksponatów,
z każdego  miejsca,  niezależnie  od  rodzaju  przeglądarki,  a  także  rodzaju  urządzenia,  z  którego  korzystamy
(zarówno klasyczne komputery, jak i urządzania mobilne).

 Repozytorium  zdigitalizowanych  eksponatów,  które  pozwala  bezpiecznie  przechowywać  cyfrowe  zbiory
i sprawnie  zarządzać  ich  udostępnianiem.  Repozytorium  cechuje   brak  ograniczeń  co  do  ilości,  formatu
i wielkości  składowanych  eksponatów,  przy  jednoczesnym  zapewnieniu  sprawnego  działania.  Możliwe  jest
archiwizowanie dokumentów, obrazów, książek, starodruków oraz eksponatów, również w formacie 3D.

3.     Kompetencje

Spółka Movity, autor rozwiązania, cechuje się zestawem unikalnych kompetencji, łączące z jednej strony umiejętności
analityczne, umożliwiające rozpoznanie potrzeb, z drugiej zaś szerokie portfolio produktów i usług.

 Od  wielu  lat  zajmujemy  się  repozytoriami  dokumentów,  obrazów  i  innych  nośników  informacji  oraz  ich
archiwizacją.
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 Realizujemy projekty informatyczne na potrzeby biznesu i instytucji publicznych, od kameralnych rozwiązań
po duże projekty interdyscyplinarne.

 Tworzymy aplikacje „na życzenie” tam, gdzie nie ma odpowiedniego rozwiązania na rynku, lub gdzie takie
rozwiązanie istnieje, ale jego zastosowanie nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

 W ramach Grupy Kapitałowej Komputronik dostarczamy niezbędny sprzęt, usługi a także wiedzę, potrzebną
do zrealizowania nawet najbardziej złożonych projektów.

 Nasz zespół  brał  udział w przedsięwzięciach,  których celem była digitalizacja  zasobów archiwalnych,  także
w postaci starodruków.

4.    Skanowanie 2D/3D

Aby  zapewnić  właściwy  poziom  jakości  zdigitalizowanych  zasobów  muzealnych,
korzystamy  z  nowoczesnych  technik  skanowania,  zarówno  2D  jak  i  3D.  Możemy
zarówno  wykonać  usługę  digitalizacji,  jak  i  dostarczyć  odpowiedni  sprzęt,  w celu
zapewnienia  ciągłości  procesu  cyfryzacji  zasobów  przez  przeszkolony  przez  nas
personel instytucji kultury. 

W przypadku eksponatów trójwymiarowych (wszelkiego rodzaju bryły), proponowane przez nas urządzenia pozwalają
na uzyskanie w efekcie końcowym niezwykle dokładnego detalu wraz z teksturami. Dzieje się tak dzięki wykorzystaniu
metrologii  optycznej,  w  wyniku  której  otrzymujemy  wysokiej  jakości  materiał,  niezbędny  do  wygenerowania
zadowalającego obrazu.

5.     O nas

Firmy z Grupy Kapitałowej Komputronik należą do czołówki najszybciej rozwijających się firm z branży IT w Polsce. 

Komputronik Biznes oferuje  doradztwo i  kompleksową obsługę przedsiębiorstw  i  instytucji,  bazując  na wysokich
kwalifikacjach oraz knowhow z dziedziny sprzętu oraz usług związanych z infrastrukturą informatyczną.

Movity to  zespół  doświadczonych  konsultantów  i  doradców,  realizujący  doradztwo oraz  kompleksowe  rozwiązania
informatyczne  związane  z  oprogramowaniem,  w  szczególności  rozwiązania  do  digitalizacji,  zarządzania
oraz udostępniania zasobów nauki, kultury oraz administracji kanałem elektronicznym.

Jako  Grupa  Kapitałowa  opracowujemy  i  realizujemy  plany  kompleksowej  informatyzacji,  w  tym  modernizacji
istniejących już systemów informatycznych.
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