
Vælg den rigtige software
til dine samlinger: 
En vejledning for museer, arkiver, gallerier, kulturarvsinstitutioner og private samlinger:
Sådan finder du den rigtige software til at administrere historiske, kulturelle og
videnskabelige samlinger. 
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Der findes mange systemer der kan administrere dine samlinger. 
De kan være meget komplekse – og de er en uvurderlig hjælp og 
et nyttigt værktøj i hverdagen, men hvis du kigger på for mange 
forskellige systemer, uden at have klare mål og kende dine behov, 
kan man hurtigt ende med at blive overvældet af mange smarte og 
forskellige funktioner, som du måske aldrig vil få brug for alligevel.

Et Content Management System (CMS) er designet til at understøtte 
din institution og er en hjælp til at nå jeres mål og selve teknologien 
bør ikke lede dine beslutninger alene. Teknologien er en hjælp til at nå 
dine mål – så inden du begynder, skal du tage dig god tid til virkeligt at 
fastlægge, HVAD du prøver på at opnå, og HVORFOR du vil investere i 
et system. 

1. Forstå dine behov 



 Identificer de mest relevante industristandarder: 

Undersøg om du er forpligtet til at opfylde visse specifikke standarder. Søg 
også råd om hvilke standarder, der anses som værende mest relevant for din 
specifikke samlingstype. Dit system behøver ikke at overholde alle standard-
er – kun de, som er relevante for din samling.

 
 Tag hensyn til din institutions strategiske planer: 

Tal med overordnede organisationsledere om prioriteterne for de næste 3-5 
år, eller hvis du har fastlagt en strategi – så gennemgå den igen. Noter vig-
tige mål og behov, som kan have indflydelse på dine krav til et nyt CMS.  

 Gør det ikke alene: 

Sammensæt en projektgruppe og evaluer jeres mål sammen. Hvis I er en 
stor gruppe – så tal med de personer, som skal bruge systemet, eller enhver, 
som vil drage nytte af at modtage rapporter og data fra systemet. Hvis I er en 
lille gruppe – så lyt til alle synspunkter, inden du prioriterer.  

 Tænk på de forskellige typer af brugere: 

Tænk på dem, som vil bruge softwaren i løbet af de næste 5+ år. Er det kun 
trænet museumspersonale, der skal have adgang til systemet? Eller vil du 
bruge frivillige eller midlertidigt ansat personale? Hvad med publikum, som 
har adgang til oplysningerne via websider og onsite – hvad er deres behov? 

Tips til at forstå dine behov: 



 Få it-afdelingen involveret på et tidligt tidspunkt: 

Find ud af om din organisation har nogle særlige retningslinjer, eller krav til 
it-systemer - eller infrastruktur, som skal opfyldes. 

 Overvej om I har andre systemer eller teknologier, der skal tages  
 hensyn til: 

Find ud af om du eller andre afdelinger har vigtige systemer, som bør interagere 
med dit CMS. Er der behov for integration, og i så fald; hvordan?

 Forstå indkøbsprocessen: 

Overvej om din organisation har en særlig indkøbsproces og i så fald – 
hvilken og hvordan den kan påvirke projektet. Hvem har kompetence til at 
indkøbe og underskrive kontrakter, og få dem involveret fra begyndelsen.  

 Dit budget: 

Når du indhenter de første tilbud, så prøv at få et overblik over prisniveau. 
Hvis du behøver hjælp til at udarbejde et forslag til beslutningstagerne, kan 
du få gode råd her.

Tips til at forstå dine behov: 

https://www.axiell.com/blog-post/building-an-roi-case-for-a-collections-management-system/


2. Sæt klare mål 
Inden du begynder at gå i dialog med diverse leverandører, bør du være
sikker på, at du og dine kolleger har nogle klare fælles mål. At bruge lidt
tid på den proces, vil senere spare dig for meget tid i forbindelse med
unødvendige opkald til leverandører, demonstrationer og ved diskussioner
og sammenligninger. 

Når du har brugt lidt tid på helt at forstå dine behov, kan du prøve at sætte 
nogle klare mål for, hvad du ønsker at opnå ved anvendelsen af et nyt CMS. 
Disse mål bør ikke handle om, hvilke funktioner systemet råder over – men 
om hvad systemet kan hjælpe dig og dit team med at opnå. 

Koncentrer dig om 3-5 SMARTE mål, som alle beslutningstagere er enige 
om.

Specifik  (enkel, væsentlig).

Målbar  (meningsfyldt, motiverende).

Kan opnås  (aftalt, mulig).

Relevant  (rimelig, realistisk og baseret på ressourcer og resultater).

Tidsbundet  (tidsbaseret, tidsbegrænset, forhold imellem tid/omkostninger,  
 rettidig, tidsfølsom). – Dette er muligvis den generelle
 leveringsdato for projektet. 

Eksempler 

Hensigt:  Øge online-engagement og -anvendelse af vores samlinger  

SMART mål:  Publikum kan gennemse og søge i vores samlinger online via  
 vores webside, og øjeblikkeligt vise relevante multimedier  
 online. 

Hensigt:  Accelerere vores digitalisering

SMART mål:  Frivillige og ikke-fastansat personale kan nemt og sikkert  
 bruge systemet til at digitalisere genstande uden særlig  
 træning, og der er mekanismer til rådighed for trænet
 personale til at validere indtastninger eller redigere i databasen. 

Hensigt:  Forbedret administration af placeringer for at holde styr på  
 vores genstande

SMART mål:  Alle placeringer af genstande kan gemmes konsistent og  
 præcist, og det er nemt og enkelt for personale at opdatere  
 placeringerne, når de flytter genstande i samlingerne.    

https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm


3. Sætte prioritet på dine behov:
Tag hele billedet i betragtning

Når du har et fuldt overblik over dine behov, og klare målsætninger, kan du 
prioritere funktioner og muligheder ved hjælp af MoSCoW-metoden. Brugen 
af en sådan model vil hjælpe dig med at sortere ønsker fra direkte behov, og 
sikre, at du følger de generelle mål og prioriteter under hele indkøbsprocessen. 

Du kan læse mere om hvordan Stephen McConnachie, leder af samlingerne hos 
BFI, brugte denne model under hans undersøgelse af nye teknologier her. 

Prøv at organisere dine ønsker eller de ønskede funktioner i følgende
kategorier: 

MoSCoW-metoden

Mo Direkte behov Krav, som er mærket som NØDVENDIG, er vigtige for 
at opnå succes. Hvis blot et af de NØDVENDIGE krav 
udelades, bør projektet anses som værende slået fejl. 

S Indirekte behov Selvom INDIREKTE BEHOV kan være lige så
vigtige som DIREKTE BEHOV, er de ofte ikke så  
tidskritiske, eller der findes muligvis andre måder 
at opnå dem på, så de kan udskydes til en senere 
fase. 

Co Mulige behov Krav, som mærkes med MULIGE BEHOV, er ønskelige,  
men ikke nødvendige. Disse vil typisk blive indlemmet, 
hvis tidspunktet og ressourcerne tillader det. 

W Ikke nødvendige  For krav, som mærkes IKKE NØDVENDIGE BEHOV, 
behov skal der være enighed imellem aktionærerne om, 

at de er mindre vigtige, eller ikke nødvendige på  
dette tidspunkt. Disse vil normalt ikke blive anvendt, 
medmindre de kan leveres uden yderligere
omkostninger. 

https://www.axiell.com/customer-stories/case/video-case-study-bfis-britain-on-film-deepening-the-film-map-with-crowdsourced-data/


4. Undersøg hvad der er
 tilgængeligt
Når du har en klar ide om, hvad du prøver på at opnå, kan du begynde 
at undersøge hvilke muligheder, der er tilgængelige. Det er i orden at 
justere eller reevaluere din MoSCoW-metode i takt med, at du finder nye 
oplysninger, så længe det stadig stemmer overens med dine generelle mål. 



 Tjek dit eksisterende system: 

Tal med til din aktuelle leverandør om de seneste opgraderinger, og forbed-
ringer, der er planlagt for din institution, og se om der findes en opgradering, 
som vil give dig de funktioner du behøver. Hvis det er en bestemt funktion, du 
behøver, kan din leverandør muligvis tilføje dette til systemet. 

 Mund-til-mund: 

Bed om anbefalinger fra kolleger og ansatte på lignende institutioner –
hvad synes de om produktet og hvorfor? Det kan være en god ide at tale med
institutioner af samme størrelse, med samme samlingstype og budget, som dig.

 Industrimyndigheder: 

Undersøg anbefalede og akkrediterede systemer fra relevante industrimyn-
digheder, som f.eks. Collections Trust eller FIAF. Vælg de mest relevante
industrimyndigheder for din samlingstype. 

 Afvej imod “byg dit eget system”:

Mange institutioner overvejer at opbygge deres eget system. Der er dog 
mange skjulte omkostninger og risici forbundet med dette, så I bør overveje 
dette meget grundigt. Du kan læse mere om evaluering af sammenlignende 
omkostninger af “byg dit eget system” her.

https://staging-wwwaxiellcom.wp3.triggerfish.cloud/blog-post/will-a-home-grown-collections-management-system-really-save-you-money/
https://staging-wwwaxiellcom.wp3.triggerfish.cloud/blog-post/will-a-home-grown-collections-management-system-really-save-you-money/


5. Evaluer dine muligheder
Afhængig af den organisatoriske proces, kan du evaluere leverandører baseret 
på tilbud, eller på en mere fleksibel og uformel måde. I begge tilfælde vil der 
være demonstrationer af softwaren samt oplysninger om tekniske specifika-
tioner og funktioner. 

Når du mener, at du har alle de nødvendige oplysninger, skal du afveje 
mulighederne imod følgende kriterier:

Mål: Tjek imod din MoSCow-model og dine SMARTE mål

Standarder: Tjek for korrekte standarder og akkreditering

Brugere: Kontroller, at systemet imødekommer brugernes behov, både nu og i 
fremtiden

Integration: Tjek mulighederne for integration af systemerne

Fremtidig anvendelse: Kontroller, at systemet kan udvides i takt med dine
fremtidige behov, og at producenten stadig investerer i ny udvikling.

Partnerskab: Overvej om du vil samarbejde med leverandøren på langt sigt. Det 
drejer sig ikke blot om softwaren, men også om partnerskabet som sådant. Læs 
mere om hvad du skal være opmærksom på her.

Forholdet imellem brugerne: Du må ikke undervurdere vigtigheden af et aktivt 
brugerfællesskab. Forbindelse med andre brugere kan være en stor hjælp,
vejledning og give en retning for produktudviklingen.  

3 tips til indsamling af oplysninger

1 Fortæl dine leverandører om dine prioriteter: 

Hvis du har klare mål, og har organiseret dine krav i en MoSCoW-model, kan 
det være nyttigt at dele disse oplysninger med leverandøren, inden en eventuel 
demonstration. Så kan de skræddersy demonstrationen til områder, der er 
vigtigst for dig, og I kan have en mere effektiv samtale. 

2 Del oplysningerne med brugere og beslutningstagere,
 hvis det er muligt: 

Ikke alle er i stand til at deltage i demonstrationerne. Hvis der er videoer
tilgængelige, kan du dele dem med et bredt udvalg af brugere og på den
måde indhente feedback og spørgsmål fra de personer, som vil bruge systemet 
dagligt. 

3 Find ud at hvordan det fungerer: 

Når du evaluerer dine DIREKTE BEHOV og INDIREKTE BEHOV, bør du ikke kun 
fokusere på, om softwaren kan noget særligt, men spørg også om HVORDAN 
den gør det, og om det stemmer overens med dine forventninger.  

https://www.axiell.com/blog-post/how-to-choose-a-collections-management-software-vendor/
https://www.axiell.com/blog-post/how-to-choose-a-collections-management-software-vendor/
https://www.axiell.com/community/
https://www.axiell.com/community/


6. Træf din beslutning og indhent  
 den endelige godkendelse
Når du har gået igennem hele processen, burde du have en klar forestilling 
om, hvilken software og leverandør der bedst tilfredsstiller dine behov,
hvorefter du er klar til at tage din beslutning. 

Når du er nået til dette punkt, behøver du sikkert kun den sidste underskrift fra 
beslutningstagerne vedrørende omkostningerne for implementeringen af den 
nye software. Hvis de endelige beslutningstagere har brug for en oversigt over 
fordelene ved softwaren, er der her nogle tips for udarbejdelse af forslag til nyt 
CMS-software.

Tips for den endelige beslutningstagning

1 Gør det ikke alene:

Sørg for, at det er blevet grundigt diskuteret med alle
relevante parter, og at I har en fælles strategi og kurs

2 Gå videnskabeligt til værks:

Evaluer dine muligheder på en metodisk og videnskabelig 
måde. Forsøg hele tiden at holde dig bedst muligt
informeret

3 Hav tillid til din intuition:

Lyt også til dine instinkter. En evaluering, som kun findes 
på papiret, viser ikke altid hele billedet. 

https://www.axiell.com/blog-post/building-an-roi-case-for-a-collections-management-system/
https://www.axiell.com/blog-post/building-an-roi-case-for-a-collections-management-system/


Axiell tilbyder en række løsninger til administration af 

samlinger til et bredt udvalg af kunder, og vi har tiltro til, 

at vi kan hjælpe de fleste organisationer med at finde 

løsninger på deres udfordringer. Du er altid velkommen

til at kontakte os, hvis du overvejer et nyt CMS.

Kontakt os på sales-alm@axiell.com 

axiell.com


