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Pristatymo turinys 

• Projekto siekis ir tikslai. 

• Problemos, kurias išspręs LIMIS sistema. 

• LIMIS sistemos privalumai. 

• Kaip prisijaukinti LIMIS? 

• LIMIS projekto garantijos laikotarpis, palaikymas, plėtra. 

 

 

 



Projekto siekis 

LIMIS siekis – užtikrinti Lietuvos muziejuose saugomų 

eksponatų automatizuotą apskaitą, skaitmeninės informacijos 

apie juos kūrimą, kaupimą, išsaugojimą ir sklaidą bei 

integravimą į virtualią kultūros paveldo erdvę. 

 



Automatizuotos apskaitos muziejuose įvedimas 

• Automatizuota apskaita įvedama 20 muziejų. 

 

Vieningi klasifikatoriai –  visi muziejai naudoja bendrus klasifikatorius. 

Vieningi apskaitos aktai – visi muziejai naudoja vieningus aktus. 

Vieningos apskaitos knygos – visi muziejai naudoja vieningas apskaitos 

knygas. 

Vieninga duomenų struktūra – muziejų duomenys saugomi centrinėje 

duomenų bazėje. Muziejų duomenų bazių struktūros tokios pat, kaip ir 

centrinės DB. 

 

• Vieningi apskaitos principai leis institucijoms vertinti muziejų veiklą 

pagal vieningus kriterijus. 

 

 
 



Skaitmeninės informacijos kūrimas, kaupimas, 

išsaugojimas 

• Nauja informacijos rūšis – skaitmeniniai eksponatų objektai. 

• Skaitmeninio objekto svarba prilygsta eksponato svarbai. 

 

 

 
 



Informacijos sklaida ir integracija į virtualią kultūros 

paveldo erdvę  

• Atsiranda galimybė informacijos sklaidai. 

• Gyventojai, mokslininkai ir institucijos turi galimybę naudotis 
elektroninėmis paslaugomis. 

• Atsiranda galimybė paprastai informacijos integracijai į kitas 
sistemas, projektus. 

 



Problemos, kurias išspręs LIMIS 

sistema 

• Neefektyvi popierinė eksponatų apskaita, klasifikatorių tvarkymas. 

• Muziejinių vertybių kiekio augimas ir dėl to dinamiškai auganti dokumentų 

apimtis. 

• Bendrų muziejų rinkinių apskaitos el. sąveikumo standartų ir 
klasifikatorių, tezaurų, raktažodžių, personalijų žodynų bei jų 
administravimo priemonių trūkumas. 

• Duomenų analizės ir stebėsenos realiu laiku priemonių trūkumas. 

• Centrinės eksponatų paieškos trūkumas. 

• Žemas eksponatų prieinamumo lygis. 

 



LIMIS sistemos privalumai 

• Sistema universali, bet muziejai gali naudoti tokį 

funkcionalumą, koks reikalingas pagal muziejaus specifiką. 

• Sistema pritaikyta specifiniams muziejų poreikiams. 

• Lankstus teisių mechanizmas suteikia galimybę 

muziejininkams atlikti tik reikalingus veiksmus. 

• Naudotojo sąsaja sukonstruota taip, kad vienu veiksmu 

muziejininkai galėtų įvesti ir naujo eksponato informaciją ir 

pateiktų trūkstamų klasifikatorių reikšmes. 

• Laikinoji programinė įranga leido muziejams pradėti anksčiau 

įvedinėti eksponatus ir jų skaitmeninius vaizdus.  



Kaip prisijaukinti LIMIS? 

• Natūralus pasipriešinimas naujai sistemai, daug ką reikia 

išmokti. 

• Sistemoje daug laukų daug galimybių, reikia nuspręsti, kiek 

informacijos būtina įvesti. 

• Reikia išmokti teisingai naudotis sistema. 

 



LIMIS sistemos garantija, palaikymas, plėtra 

• Garantija 5 metai – sistemų be klaidų nebūna. Garantijos 
metu klaidos bus taisomos už projekto įgyvendinimo lėšas. 

• Palaikymas 2 metai – buvo numatyta, kad ne visi 
reikalavimai gali būti realizuoti projekto įgyvendinimo metu, 
gali atsirasti pakeitimų, kai muziejai pradės naudoti sistemą. 

• LIMIS plėtra – sistemos turi būti plėtojamos, tik tada jos bus 
efektyviai naudojamos ir tenkins kintančius užsakovo 
poreikius. Jau yra renkami poreikiai plėtrai. 



Ačiū už dėmėsį! 


