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DigiKultur laver guidesystemer,  
der passer netop til jer.



DigiTour –  
det fleksible guidesystem

Basic eller Multimedia: 
Med DigiTour vælger  
du selv.

DigiTour er et yderst fleksibelt guidesystem med 
touchscreenteknik, som jeres publikum vil tage  
godt imod.  
Skærmene har en rigtig god størrelse, der viser  
knapper, billeder og videoer i knivskarp kvalitet.  
Vi har udviklet DigiTour med henblik på særlig  
nem betjening.

DigiTour Basic  
oog DigiTour Multimedia 

Uanset, om I vælger  DigiTour Basic, vores kendte 
Audioguide eller  DigiTour Multimedia: DigiTour giver 
jeres gæster helt nye tilgangsmåder til kunst- eller 
kulturhistoriske oplevelser.

Jeres besøgende kan selv bestemme, hvor meget 
information, de vil have: En kort introduktion eller  
en detaljeret gennemgang af det udstillede?  
Med DigiTour kan du selv bestemme.
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DigiTour Basic –  
enkelt og godt 

Hvis I leder efter et enkelt informationssystem,  
der gør brug af moderne teknologi og alligevel er  
til at betale, vil DigiTour være noget for jer.

DigiTour tilbyder dig et taltastatur, en audioplayer  
og et system af forskellige guidede ture og sprog - 
versioner. 

Man vælger sin audioguidning over tastaturet og kan 
selv indstille lydstyrke, vælge pause eller spole frem 
og tilbage i indholdet. Et skærmbillede viser samtidig 
udstillingsgenstandens betegnelse, en datering eller 
proveniens.

Hvad hvis vi gerne vil fortælle mere? 

Så kan DigiTour hurtigt laves om til den audiovisuelle 
guide DigiTour Multimedia.

Taltastatur og skærm 
informerer brugeren om 
udstillingsgenstanden.
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DigiTour Multimedia –  
med øjne og ører

Alle billeder på skærmen 
kan gøres større ved 
berøring.

Mange ting er slet ikke så nemme  at forklare med 
ord. Derfor har vi udviklet DigiTour Multimedia. 
Systemet er udviklet til at bruge lyd i samspil med  
billedmateriale. På den måde kan komplekse, detal-
jerede beskrivelser af f. eks. kunstværker gøres på  
en nem og overskuelig måde.

Udvalgte, informative billeder kan styre brugerens 
opmærksomhed eller levere funderet baggrunds-
viden. Man kan vise detaljer, der ellers er skjult for 
det blotte øje, bruge 3Danimationer eller skema- 
tegninger, der fremmer forståelsen. 

Uanset, om museumsgæsten er inde i bygningen, 
befinder sig i en fredet bygning eller ude på et 
bestemt område- alle vil gerne vide, hvor de er! 
DigiTour kan vise dem, hvor de er.

Hvor har jeg været? Hvor kan jeg nu gå hen?  
Hvor er museumsbutikken? Rør ved skærmen og  
få svaret.
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Så er der tegnefilm! 

Drej en 3Dgrafik på skærmen, 
eller sæt gang i filmen: 
Information, der sætter igang  

En lille tegnefilm kan være en god introduktion til et 
vanskeligt emne. 
Det kan være som introfilm til en guidet omvisning 
eller som trailer på jeres hjemmeside. Det er en smart 
måde at reklamere for jeres udstilling og gør nys- 
gerrig!

Hvordan så det ud i gamle dage?

Vved hjælp af tegninger, animationsfilm eller 3D- 
rekonstruktioner er det nemt at vise, hvordan en  
bygning eller  en ting før har set ud. Skridt for skridt 
gengiver skærmen forskellige byggefaser eller  
udviklingstrin.

Multimedia til den unge målgruppe

Få de yngre brugere til at komme! Film og spil er 
effektive til at få den målgruppe til at beskæftige  
sig med kulturhistoriske emner. Vi udvikler virtuelle 
hjælpere, der på sjov og sympatisk facon kan være 
med til at forklare komplicerede emner.
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Det vigtigste er indholdet

Inspirerende, sagligt eller 
spændende? Skuespilleren 
Christan Senger i vores  
lydstudie.

DigiTour lever af sit indhold, som ligger på et højt 
niveau. Vi forvandler fagligt velfunderede tekster til 
let forståelige lytteoplevelser. Hver tekst laves til en 
inspirerende historie, som indbyder til at beskæftige 
sig nærmere med de viste udstillingsgenstande. 
Det hele skal gå op i en højere enhed, så vi udvælger 
speakere, der passer præcist til det I vil vise.  
Vi bruger musik, originallyde og lydeffekter, der får 
hver lydenhed til at blive en sand lyttelækkerbisken 
for jeres publikum.

Aktualiser selv jeres indhold

I kan selv rette eller aktualisere jeres guides med 
vores CMS-system ( Content Management System). 
Du har brug for en internetopkobling, så du kan 
logge på vores online-modul. Upload dit eget billed- 
og lydmateriale på CMS-systemet og ret dine filer til. 
Tjek dine filer før du uploader dem på din hånd- 
holdte eller smartphone.
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DigiTour – 
teknikken bag

Apparater

Vi tilbyder enten håndholdte eller særlig robuste 
smartphones som audioguides. De store skærme 
leveres med knivskarp opløsning så både knapper, 
film og tegninger kan ses tydeligt. Desuden leverer vi 
stropper og øretelefoner som tilbehør. Hvis I har brug 
for det, tilbyder vi outdoorhylstre, der kan tåle en 
del, samt batterier med lang levetid. Vi kan levere i 
forskellige farver og også påtrykke logoer på jeres 
guides. Vi kan  integrere jeres opladere i skuffer eller 
forhåndenværende skabe/reoler.

Infrastruktur

Vores system kan bruges overalt. Selve indholdet  
ligger på hver enkelt apparats chipkort og står derfor 
til rådighed overalt. Chipkortene kan udvides til  
32 GB. Der skal hverken bruges internet eller nye 
bygningsmæssige tiltag i dine udstillingslokaliteter. 
Alle aktualiseringer eller tilføjelser foregår via pc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Software

DigiTour bruger kendt og afprøvet software, som er 
udviklet til formålet. Vi garanterer på den måde, altid 
at være ajour med de nyeste tekniske standarder.  
Du kan genbruge dine producerede filer på jeres 
hjemmeside eller lægge materialet på CDROM/DVD. 
DigiTour fås desuden også som GPS-understøttet  
guidesystem til ture i terrænet og som apps til Iphone 
og Android.
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DigiTour – 
Projekter og referencer

Domkirke og domskat i Halberstadt

Permanent udstilling og domkirke  
(Tysk/Engelsk/Børneguide)  
www.dom-und-domschatz.de

Ernst Barlach Haus

Permanent udstilling (Tysk/Engelsk/Børneguide)  
www.barlach-haus.de

Schloss Nossen ved Dresden

Permanent udstilling „Spurensuche in Sachsen“ (Tysk)  
www.schloss-nossen.de

Stiftung Historische Museen Hamburg

Den årlige særudstilling 2009 „Land am Meer“ 
(lytteposter og medieposter)  
www.altonaermuseum.de 

Stiftung Historische Museen Hamburg

Permanent udstilling „Bauernstuben“ (Tysk) 
og „Kinderolymp“ (pirathørespil for børn)  
www.altonaermuseum.de

Museum Sønderjylland –  
Arkæologi Haderslev

Særudstilling: Udstilling af Døden (Dansk/Tysk)  
desuden en trailer til udstilling og hjemmeside  
www.museum-sonderjylland.dk

Domkirke og domskat i Quedlinburg

Stiftskirche St. Servatii (Tysk/Engelsk/Børneguide)  
www.domschatzquedlinburg.de

Flere referencer og  
nyheder om Digitour  
kan læses her:  
www.digikultur.de
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DigiTour –  
Digikulturs fleksible 
informationssystem.

DigiKultur 
Digitale Medien&Kultur

Hamburg München 
+49 (0)4104–91 95 88 +49 (0)89–66 65 2147 
office@digikultur.de wolf.nebe@digikultur.de

Haderslev www.digikultur.de 
+45 81911351   
lilian.matthes@digikultur.de 
 
Få kontaktoplysningerne  
direkte ind på din  
smartphone via denne QR. 


