
 סיפור לקוח -מוזיאון ישראל

ותוך זמן קצר הפך למוזיאון המקיף לאמנות ולארכיאולוגיה  5691מוזיאון ישראל נוסד בשנת 

אתנוגרפיה , ארכיאולוגיה, חפצי אמנות 155,555-המוזיאון מכיל למעלה מ. במזרח התיכון

 .ועד להווה, מיליון שנים 55לפני , מראשיתו, המייצגים את שלל תרבויות העולם, ויודאיקה

 האתגר העסקי

אמנות , אתנוגרפיה)במחלקות השונות . לכל מחלקה אוצרותית במוזיאון ישראל מאגר משלה

כאשר לכל מחלקה סוג , כארבעים סוגי חומר( תקופה פרהיסטורית ועוד, יודאיקה, מודרנית

חיפש מוזיאון ישראל חברה שתוכל למחשב את  2552-ב. חומר נפרד לכרטיסי החפץ שלה

מוזיאון (. אלף ועוד, אקסס, אקסל)שהיו ממוחשבים כל אחד בתוכנה אחרת , אוספי המוזיאון

מכיוון שהמערכת ענתה על , והחליט לבחור באידאה מערכות מידע, ישראל בחן מספר פתרונות

 .גמישות ניהול שדות ותמיכה מקומית, (עברית ואנגלית)שורה של דרישות ובהן דו לשוניות 

 הפיתרון

IDEA@Muse  - תצוגות ונכסים דיגיטליים במוזיאונים, פתרון ייחודי לניהול אוספים .

המספקים לצוותים , המערכת כוללת את המאפיינים המתקדמים של פתרונות אידאה

מחלקות שירות , תיקי אומנים, ספריה, אוצרים, מרכזי מידע, ארכיון)המקצועיים של כל מחלקה 

השימוש במערכת מאפשר לעובדי המוזיאון . כלים ניהוליים ספציפיים העונים על צרכיהם( ועוד

 .ולמבקרים גישה מהירה ופשוטה למידע לו הם זקוקים

 יישום

יושמו במוזיאון ישראל יכולות רב לשוניות המאפשרות   IDEA@Museבאמצעות מערכת 

כאשר לכל אוצר ניתנו הרשאות קיטלוג וחיפוש במאגר , קטלוג של כל חפץ בעברית ובאנגלית

 .המחלקות שלו בלבד

 



. רשומות כבר קוטלגו ורוב מחלקות המוזיאון משתמשות במערכת של אידאה 255,555כ , כיום

 פריטים מתוכם יוצגו באינטראנט 15,555-פריטים כש 155,555המטרה היא שהמערכת תכיל 

 .פריטים יוצגו לציבור הרחב באתר המוזיאון באינטרנט 1555-ו 

  התועלת

בספרייה , ניהול ומעקב אחר כל פריט במוזיאון, מאפשרת קטלוג  IDEA@Museמערכת

, קישורים לתערוכות, היכולות המתקדמות של המערכת כוללות ממשק רב לשוני. ובארכיונים

 .קבוצות הרשאות לשדות שונים 15-רשימות המלוות בתמונת הפריט ו, מעבדות וצילומים

ממקמת את מוזיאון ישראל בין המוזיאונים המתקדמים  IDEAמערכת ניהול המוזיאונים של 

 .  ביותר בעולם מבחינה טכנולוגית

  הטכנולוגיה

IDEA@Muse for museums   ,מודול אינטראנט, מודול רב לשוני,DB Mssql ,לוג שינויים. 

 

 :מנהל מערכות מידע של מוזיאון ישראל, דורון אייזנהיימר

וממאגר נתונים אחד המאפשר ניהול מסודר   IDEA@Museהמוזיאון נהנה היום ממערכת "

 " ויעיל של כלל אוספי המוזיאון


