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• Udstillingsdesign
• Interaktive udstillinger
• Videofilm til museumsbrug
• App’en Danmarks Museer 
• Museets egen app
• Lydguides til museet
• Byvandrings-apps
• Apps til naturoplevelser



Brug standarder til udstillingsdesign!
Museerne har brug for mange it-løsninger til præsentation. Vi leverer touch-
skærme, videoløsninger, iPads og meget andet, som med deres interaktive 
muligheder gør udstillingerne mere attraktive.

Nexus Kommunikation A/S står bag app’en Danmarks Museer, som er også 
en hjemmeside. Mange brugere, turistkontorer og hoteller søger museerne 
direkte fra deres browser. App’en derimod kommer for alvor til sin ret, når 
man er på farten. Både på web og app har vi den hurtigste og mest kom-
plette søgefunktion, hvor brugerne kan finde ca. 800 museer. Søg efter navn, 
bynavn, adresse eller postnummer. Lettere kan det ikke være.

Hjemmesiden www.danmarksmuseer.dk er også stedet, hvor I kan lægge 
oplysninger direkte ind i app’en. Administrationsmodulet er intuitivt og 
let at lægge indhold, lydguides, videofilm osv. ind i. En instruktionsvideo viser, 
hvor let det er.

Hos Nexus tilrettelægger vi også webløsninger, storskærme, udstillingsdesign 
med touch-skærme og guides til iPad, som I kan udlåne til brugerne. Og så 
vil vi gerne slå et slag for vores apps til byvandringer. Se længere inde i 
hæftet.

Nexus er en medievirksomhed, som også dækker lyd, video og tekst. Derfor 
kan vi også tilbyde at tilrettelægge indholdet for jer. Eller vi kan udvikle i tæt 
samarbejde med jer. Og hvis I hellere vil have jeres helt egen app, klarer vi 
også det. Evt. med udtræk af data fra Danmarks Museers enkle administrati-
onsmodul. Sæt plakaten Danmarks Museer op og vær med til at markedsføre 
alle de spændende museer i Danmark. 

Kontakt os. Vi er parat til en uforpligtende 
snak om den bedste løsning til dit museum.

Ebbe Kyrø
Direktør, cand.mag.
Danmarks Museer
c/o Nexus Kommunikation A/S
kontakt@nexus.dk
Tlf. 36770046

Interaktive museumsløsninger

Case: Amagermuseet, Kål til København 2018-19

Interaktive muligheder er centrale i de fleste former for udstillingsdesign. Hos Nexus 
har vi leveret en række touckskærme med interaktive præsentationer, hvor der 
indgår film, fotos, tekst og opgaver. Der er tale om ”kustodevenlige” opstillinger med 
store touchskærme, hvor det hele tændes og slukkes fra én afbryder. 

Case: Korinth Station, Johan Ludvig Reventlows masterplan 2019



Museumsløsninger fra Nexus’ fjernserver

Case: Politimuseets udstilling: Trusler, 2018-19

Opbygning og vedligeholdelse af interaktive udstillingsløsninger kræver teknisk viden 
og mandskab til vedligeholdelse. Portalen Nexus Learning hoster interaktive undervis-
ningsmaterialer, og vi kan også hoste jeres udstilling. Herved opnår I:
• Afvikling på lokal touch-pc med internetopkobling 
• Let og sikker opsætning
• Ingen vedligeholdelse
• Driftsikker løsning
• Museet særudstilling ”lever” også som undervisningamateriale efter lukketid
• Responsivt design: Gæsterne kan via en QP-kode hente udstillingen på interaktive 

touchskærme - eller på deres egne tablets og smartphones.
Opsætningen sker i samarbejde med museet og Nexus ud fra nogle standarder. Der 
er mulighed for at inddrage film og interaktive opgaver i løsningen. 
Se mere på learning.nexus.dk. Vælg Folkeskole.

Videofilm til udstillingsbrug
VIdeo er en gammel kending og sikker publikumsdarling i forbindelse med 
udstillinger. Og mediet har fortsat sin store berettigelse som

• Markedsføring af en udstilling
• Information og oplevelse på udstillingen

Nexus har mere end 20 års erfaring med tv- og videoproduktion, og vi kan levere 
en hurtig og fin film til jeres udstilling. 

Vi optager og redigerer i 4K, som givet en helt exceptionel kvalitet både på Youtube 
og på museets storskærm. Det er et format, som yder kunstværkerne respekt. 

Case: Skovhuset ved Søndersø, Mine Rejser 2018-19. 
Se videofilmen: Skriv på Youtube teksten: ”Skovhuset ved Søndersø”.



App’en Danmarks Museer
App’en Danmarks Museer er stedet, hvor museums-
interesserede let og hurtigt kan finde en relevant udstilling 
i nærheden - eller når de er på farten. De kan vælge 
mellem 800 museer - heraf en del, som tilmed tilbyder 
lydguides til deres udstillinger.

Søg museum på liste

Se museum på kort

Få kørselsvejledning
Del din oplevelse
på sociale medier,
SMS og mail

Find særudstilling 
i nærheden

Særudstillinger i nærheden
Med app’en kan du finde en særudstilling i nærheden. Vælg Særudstilling i topmenu-
en og få vist alle særudstillinger på en liste. De øverste er nærmest dig. En fin måde 
at markedsføre events - og en god service for app’ens brugere.

Nyt menupunkt
med særudstillinger



Få udviklet dit museums helt egen app!
Vi kan tilbyde at udvikle dit museums helt egen app, med jeres logo, grafiske design 
osv. Når den er udviklet og klar til brug på App Store og Google Play er I kørende. I 
kan selv opdatere alt indhold i app’en med administrationsmodulet 
bag Danmarks Museer. Når I opdaterer jeres informationer og lydguides, vil opda-
teringerne både blive vist på jeres egen app og på app’en Danmarks Museer. Hent 
f.eks. app’en Amagermuseet og se, hvordan det fungerer.

Pling! Brug notifikationer på app’en
Vi kan også forsyne din app med notifikaitioner, så du kan fastholde dit publikum.  til 
nye besøg. Det har vi f.eks. forsynet app’en Andelslandsbyen Nyvang med. Via et 
simpelt interface på app’en kan de når som helst sende notifikationer til brugerne. Se 
skærmbilledet med administrationssiden nede til højre.

Apps med byvandringer
Apps med byvandringer giver borgere og turister mulighed for at udforske byen på 
egen hånd. Desuden har app’en en funktion som styrkelse af det lokale medborger-
skab. App’en kan også bruges i undervisning, f.eks. kan undervisningsmål lægges ind 
på webstedet Skolen i virkeligheden. 

Visit Dragør 2700 Brønshøj

Hver af de viste app’s indeholder 60-140 historier med fo-
tos, tekst og lydguides fordelt på 6-8 ruter. Begge apps kan 
hentes gratis på AppStore og Google Play. Kontakt os og få 
et uforpligtende tilbud på udvikling af en app til jer.



Webløsninger til museer
Hos Nexus leverer vi webløsninger til en række danske virksomheder og organisa-
tioner - og også til museer. Det meste af vores webudvikling foregår i Typo3, som er 
et velgennemprøvet open source CMS. Men vi udvikler også i WordPress.

Apps til naturoplevelser
Naturparker skyder op i landet, og det kan være svært at finde rundt i de mange 
spændende muligheder - selv på det flade Amager. Nexus udgav i forsommeren 2018 
app’en Naturpark Amager, så alle kan få mere glæde af naturoplevelserne. Brugen af 
”lag” gør kortet meget overskueligt.

NYE lave abonnementspriser for museerne

De gratis glæder
App’en er reklamefri og gratis at hente for brugerne. Alle museer er gratis optaget 
med navn, adresse, kortplacering, foto, beskrivende tekst, særudstilling, kørselsve-
jledning og link.

2019: Nye faste priser på abonnement!
Støt initiativet Danmarks Museer og giv museets gæster en bedre service. Med et 
abonnement får I mulighed for at vise nyheder, særudstillinger, åbningstider, entre, 
fotos, videoklip og relevante links. Giv desuden museets gæster en ekstra museum-
soplevelse. Læg lydguides på app’en, så gæsterne kan bruge deres smartphone og 
in-ear hovedtelefoner.  I vedligeholder selv lydguides og informationer med et login 
til administrationsmodulet i www.danmarksmuseer.dk/login. Det er lige så let som at 
sende en e-mail! Prisen er kr. 750 + moms pr. år uanset besøgsantal.

Betingelser
Der er intet oprettelsesgebyr. Abonnementet løber et kalenderår ad gangen med 
udløb den 31. december og fornys automatisk. Opsigelse er til udløb af kalenderår. 

Find et museum
i nærheden!

Hent gratis app
med lydguide *

*) På udvalgte museer

• 800 danske museer
• Kørselsvejledning
• Nyheder
• Lydguide
• Åbningstider
• Entré
• Videoklip
• Billeder

www.danmarksmuseer.dk

Find a museum
near you!

Get free app
with audioguide *

*) at selected museums

• 800 Danish museums
• Directions
• News
• Audio guide *
• Opening hours
• Admission
• Videos
• Pictures

www.danishmuseums.dk



Hvorfor bruge app’en Danmarks Museer?

Fordele for gæsterne/brugerne:
• Let at finde et museum - også med kørselsvejledning
• Særudstillinger i nærheden bliver lette at finde
• Fyldig information om museet
• Gratis lydguide gennem hele museet
• Perfekt brugervenlighed på smartphone
• Gratis at hente og bruge
• Kan hentes til både iPhone og Android.

Fordele for museerne:
• Trækker besøgende til museet
• Kan tiltrække brugerne med nyheder om særudstillinger i nærheden
• Museerne understøtter hinanden gensidigt
• Et rent museumsunivers - ingen reklamer
• Giver mulighed for let at oprette lydguide via brugerinterface på 
 www.danmarksmuseer.dk/admin
• Lydguide kan til enhver tid etableres, udvides og opdateres
• Lydguide kan tilpasses udstillingens rum og opbygning (fleksibel struktur)
• Lydguides kan også styres med QR-koder via den indbyggede QR-læser
• Gode vejledninger letter informationsarbejdet
• Telefonsupport hjælper over eventuelle hurdler
• Økonomisk overkommelig løsning – kæmpe stordriftsfordel
• Begrænset tidsforbrug ved etablering af lydguides og informationer 
 om museet
• Minimal vedligeholdelse af museets app – ingen særskilt 
 betaling for systemopdateringer af apps til iPhone og Android
• Søgning på navn, bynavn eller postnummer på www.danmarksmuseer.dk.

Nexus Kommunikation A/S
Østre Messegade 2 • 2650 Hvidovre • Tlf. 36770046

www.danmarksmuseer.dk • www.nexus.dk
E-mail: kontakt@danmarksmuseer.dk


