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VISJON

Sammen med museene skaper
vi felles digitale løsninger
som gir kultur til alle.
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KulturITs visjon
Siden 2007 har KulturIT i tett samarbeid
med museene, utviklet og driftet felles
digitale løsninger for forvaltning og
formidling av samlinger hos museer og
andre kulturinstitusjoner. Ved bruk av
tilgjengelig teknologi og fokus på brukertilpassede tjenester skal nasjonale
samlinger og museenes skatter bli
tilgjengelige for alle, hele døgnet. Slik har
KulturIT bidratt – og vil fortsette å bidra
– til å digitalisere sektoren og ta vare på
vår felles kulturarv for fremtiden.

KulturIT vil alltid jobbe for at sektorens
felles løsninger er tilpasset fremtiden ved
at de er en del av et økosystem med felles
data. Data fra museenes samlinger kan
være grunnmuren for effektivisering og
økt tilgjengelighet via felles formidlingsløsninger. Åpne grensesnitt kan gi flere
aktører mulighet til å tilby andre
formidlingsformer.
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AMBISJON

Vi skal være et digitalt kompetansesenter og den
foretrukne samarbeidspartneren for museene.
Med dyktige medarbeidere, som tar eierskap til
oppgavene, skaper vi fremtidsrettede produkter
og tjenester for fellesskapet.
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KulturITs ambisjon
Ambisjonen til KulturIT er å alltid ha relevant
kompetanse – både digital kompetanse
og kunnskap om sektoren. Tverrfaglig
tilnærming og videreutvikling av vårt
samarbeid med museene skal gjøre at vi
alltid utvikler oss. Nåværende og fremtidige
behov i sektoren skal møtes med løsninger
som blir bransjestandard.

For å kunne levere på dette må KulturIT
evne å tiltrekke seg ansatte med riktig
engasjement og kunnskap. Sammen må
vi jobbe langsiktig og produktstrategisk i
prosjektene. Samtidig er vår arbeidsform og
fagsammensetning viktig for at vi skal kunne
levere på ambisjonen. Vi må være tilstede
lokalt for å kunne tilpasse oss de lokale
behovene. Vi må kunne endre kurs hvis dette
kreves. Medarbeiderne og vår samlede
kompetanse utgjør verdien i selskapet.
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KulturITs verdier
Våre verdiord beskriver hvordan vi vil strekke oss mot vår visjon og ambisjon.

Innovativ

Inkluderende

Profesjonell

Engasjert
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INNOVATIV handler om at vi hele tiden skal
følge med på de endringer som påvirker oss
og sektoren, både tekniske og samfunnsmessige. Vi må fremme kontinuerlig læring,
og evne å utnytte ny kunnskap i praksis.
Vi skal hele tiden ha fremtiden og
fremtidig utvikling i sikte. Dette gjelder
også ved strategisk forankring og
samhandling med myndighetene.
Vi ønsker å tiltrekke oss ansatte som
motiveres av utvikling, ser muligheter og
samtidig forholder seg til dagens realiteter.
INKLUDERENDE handler om at vi hele
tiden jobber tett med museene, innenfor
deres fagområder og med alle generasjoner.
Slik skal alle oppleve eierskap til KulturITs
produkter og tjenester og merke at de har
mulighet til å påvirke. På denne måten får
vi løsninger med en helhetlig tilnærming til
kulturhistorisk materiale. Dette igjen kan
gi utgangspunkt for nye samarbeidsformer
med museene.
Vi skal også ha en inkluderende kultur.
Dette går ikke kun på mangfold i hvem vi er i
kjønn, alder, nasjonalitet, geografi og faglig
bakgrunn, men også på hvordan vi jobber.
Kompetanse skal deles slik at vi kan lære
av hverandre og utvikle oss sammen.
Vår organisasjon skal tilrettelegge for
tverrfaglig samarbeid.

PROFESJONELL betyr at vi i vår dialog
og samarbeid med sektoren jobber
strukturert og tilbyr relevante produkter
og tjenester. For å være forutsigbare har
vi prosesser og rutiner som støtter vår
arbeidsform og samhandling med sektoren.
Likevel skal vi beholde vår smidige
arbeidsform for å ha en rask utviklingstakt.
Vårt profesjonelle blikk og handlingsmønster er naturlig i alt vi gjør.
Produktutvikling er vår styrke.
Kommunikasjon og samhandling skal sikre
at vi jobber godt sammen og videreutvikler
vår leveransekapasitet. Vi skal være gode på
å prioritere sammen med museene. Det gjør
at vi i alle våre aktiviteter kan ha fokus på
det som gir mest verdi for fellesskapet.
ENGASJERT betyr å balansere det
profesjonelle med driv og pågangsmot for
alltid å være fremoverlent og fleksibel.
Det er også slik vi skal jobbe sammen med
museene og sektoren for å kunne levere på
deres samfunnsansvar. Digital modenhet
i samfunnet åpner for flere muligheter
for museene til å benytte teknologi som
virkemiddel. Et felles tverrfaglig
engasjement kan skape unike løsninger.
KulturIT har eiere og en kultur som åpner for
et slikt felles engasjement for digitalisering
av sektoren.
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VIRKSOMHETSIDÉ

I samarbeid med museene skal vi utvikle
produkter og tjenester til felles bruk i
sektoren. Disse tilrettelegger for at
sektoren kan utføre samfunnsoppdraget
sitt støttet av digitale løsninger.
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KulturITs virksomhetsidé
Digitalisering er gjennomgripende i
samfunnet og påvirker også museumssektoren. KulturITs virksomhet er tuftet
på samarbeid med museene og sektoren
forøvrig for å skape verdi for fellesskapet.
Teknologi gjør det blant annet mulig å kunne
tilby nye og varige tjenester, se andre
økonomiske modeller og tilrettelegge for
kostnadsreduksjon. Sammen skaper vi gode,
brukervennlige og inspirerende løsninger
som er del av et felles digitalt økosystem.
Effektiv bruk av data, gjenbruk og
gjenkjennelighet på tvers av løsninger
er gevinster museene kan høste av.

I begrepet «felles løsninger» legger vi også
kompetanseutvikling. Dette er avgjørende
for at sektoren skal kunne ta i bruk
løsningene, og få kunnskap om muligheter
som kan gi helhetlig tilnærming til kulturhistorisk materiale.
KulturIT har erfart at et tett tverrfaglig
samarbeid med museene og sektoren
skaper tillit, langsiktighet og fremtidsrettede løsninger med høy kvalitet.
Alle bidrar økonomisk til drift og vedlikehold.
På den måten får vi varige fellesløsninger,
og dette bidrar igjen til sektorens digitale
omstilling.

Økosystemet inkluderer en felles
dataplattform. Plattformen skaper
fleksibilitet og mulighet til å ta i bruk
den nye teknologien. Den gir også
grunnlag for andre former for samarbeid
og inkludering.
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Vi har satt oss noen
langsiktige mål
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1 . Være den langsiktige partneren
Sikrer fortsatt nærhet og tett tilknytning
til museene og kultursektoren
Vi skal ha god kommunikasjon.

Alltid leverer tjenester som gir verdi
for museumssektoren
Vi skal levere løsninger som gir verdi og
gevinst for brukere og museer.

Vi skal være tilgjengelig og delta aktivt.

Skaper tillit gjennom innovative tjenester,
profesjonelle leveranser og engasjerte
medarbeidere
Vi skal ha tydelige rammer som sørger
for gode leveranser med høy kvalitet og
riktig standard.
Vi skal skape en kultur som sikrer
ansvar og eierskap hos medarbeidere
og som tilrettelegger for innovasjon.

Vi skal være utforskende og løsningsorienterte og levere tjenester som er
tilpasset sektoren.
Vi skal tilrettelegge for økt digital
kompetanse hos museumsansatte.
Dette er viktig for at vi skal oppnå
gevinstene vi ønsker.

Sikrer at museenes data kan forvaltes,
er tilgjengelige og bevares over tid
Vi skal tilby systemer som er
tilgjengelige, effektive, sikre og har varig
teknisk forvaltning.
Vi skal tilrettelegge for effektiv avlevering
av data til langtidslagring.
Vi skal støtte relevante nasjonale og
internasjonale standarder.
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2 . Være en attraktiv arbeidsplass
Alltid har et godt arbeidsmiljø

Tilrettelegger for deling av kunnskap

Vi skal tilrettlegge for fleksible arbeidsformer som er tilpasset våre behov.

Vi skal se til ny teknologi og sammen
finne ut hvordan vi kan benytte denne.

Vi skal være en trygg arbeidsgiver med
gode arbeidsvilkår.

Vi skal tilrettelegge for kompetanseog erfaringsdeling.

Vi skal kjenne hverandre godt og ha
et godt samhold.
Vi skal aktivt jobbe for å ha en
god kjønnsbalanse.
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3 . Bidra til økt digital synlighet av museene
Videreutvikle løsningene med
brukerne i fokus
Vi skal legge til rette for at museene tar
et større ansvar for relevant innhold.

Øke antall besøkende både digitalt og fysisk
Vi skal sammen med museene bidra
til å markedsføre og kommunisere
formidlingsløsningene og videreutvikle
dette over tid.

Vi skal videreutvikle tjenester med
funksjonalitet som gir verdi for museenes
målgrupper.
Vi skal sikre løsninger som gir gode
brukeropplevelser i museenes andre
kanaler.
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KulturIT AS
Organisasjonsnummer: NO 915 168 175
Telefon: +47 909 93 000
E-post: post@kulturit.org
Web: kulturit.org
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