Tietomalli
KIOSKI 3.0 -sovelluksen tietomallin ytimen muodostavat inventointihanke, alue, kohde ja rakennus. Sovelluksen tietorakenne on entistä joustavampi. Pysyvät
tiedot kuten sijainti ja päivittyvät tiedot kuten kohteen
tai rakennuksen arvottaminen on eriytetty toisistaan.

Tietojen haku
Inventointihankkeita, alueita, kohteita ja rakennuksia,
voi hakea useilla eri hakukriteereillä. Hakutuloksena
syntyy listaus, josta on linkit yksityiskohtaisempiin
tietoihin. Listauksessa näkyy, jos tietoihin on liitetty
kuvia tai liitetiedostoja.
Alueisiin, kohteisiin ja rakennuksiin voi liittää kuvatiedostoja. Sovellus
hakee rakennuksen pysyvän rakennustunnuksen paikannuksen avulla.

KIOSKI 3.0 on uudistustyön tulos
KIOSKI-sovelluksen ensimmäinen versio julkaistiin
2004. KIOSKI 2.0 otettiin käyttöön 2009. KIOSKI
3.0 valmistui 2022. Uudistustyön tavoitteena oli modernisoida aiempi ratkaisu teknisesti, toiminnallisesti ja
sisällöllisesti. Perusperiaatteena oli tarjolla olevan rekisteritiedon ja paikkatiedon sujuva käyttö.
KIOSKI 3.0 noudattaa pääosin WCAG 2.1 -kriteeristön
saavutettavuusvaatimuksia ja sovellus mukautuu erilevyisille päätelaitteille.
KIOSKI 3.0 on käyttäjähallittu sovellus. Sisäänkirjautumisen yhteydessä sovellus ohjaa käyttäjän tunnukselle myönnettyjen oikeuksien perusteella oikeaan käyttöliittymään. Käyttäjätasoja on viisi: pääkäyttäjä, ylläpitäjä, inventoija, viranomaisselaaja ja selaaja.

Tietojen paikantaminen
Kohteet ja rakennukset paikannetaan pisteinä ja alueet
paikannetaan alueina. KIOSKI 3.0:n karttaikkunat on
laadittu Oskari-teknologialla. paikannus on yksinkertaista ja helposti muokattavissa.
Kohdetta paikannettaessa sovellus hakee kohteen
kunnan, kiinteistötunnuksen ja osoitetiedon maanmittauslaitoksen rajapinnasta paikannuksen perusteella. Rakennusta paikannettaessa sovellus hakee
pysyvän rakennustunnuksen maanmittauslaitoksen
rajapinnasta.

KIOSKI 3.0 -sovelluksen karttaikkunassa voi selata omia inventointiaineistoja yhdessä Museoviraston aineistojen kanssa. Saatavilla
on mm. kiinteät muinaisjäännökset sekä valtakunnallisesti merkittävät
rakennetut ympäristöt RKY.

Kuvat ja liitetiedostot
Alueisiin, kohteisiin ja rakennuksiin voi lisätä kuvatiedostoja, joiden tiedostotyyppi on jpg tai png. Inventointihankkeisiin, alueisiin, kohteisiin ja rakennuksiin
voi lisätä liitetiedostoja, joiden tiedostotyyppi on xsl/
xslx, pdf, doc/docx.

WFS-rajapinta
KIOSKI 3.0 -sovelluksen tietoja voi selata WFS-rajapinnan kautta (versio 1.1.0). Rajapinta on käyttäjähallittu. Käytössä on ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatisto.
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Kehittyvä sovellus
KIOSKI 3.0 -sovellusta kehitetään jatkuvasti. Sovelluksesta voidaan myös räätälöidä asiakkaan omiin
tarpeisiin parhaiten sopiva työkalu.

Hinnat
KIOSKI 3.0:n kustannukset muodostuvat kertaluontoisesta käyttöönottomaksusta sekä kuukausittaisesta
sovellusvuokrasta.
Sovellusvuokra määräytyy käytettävissä olevien käyttäjätunnusten määrän eli käyttäjäpoolien perusteella.
Sovellusvuokran perusmaksu sisältää kaksi pääkäyttäjän tunnusta, kymmenen selaaja- tai viranomaisselaajatunnusta ja yhden kimppaselaajan tunnuksen.

Inventointihankkeista voi tulostaa karttoja, joissa inventoidut kohteet näkyvät numeroituna.

Tietojen vienti ja tuonti
Inventointihankkeiden, alueiden, kohteiden ja rakennusten ydintiedot voidaan viedä sovelluksesta MS
Excel-taulukkoon. Lisäksi aluemuotoiset paikkatiedot
voidaan viedä MapInfon mid/mif-tiedostoiksi tai Esrin
shapefiletiedostoiksi. Viedyt tiedot voi viedä eteenpäin
paikkatieto-ohjelmaan tai organisaation omiin tietojärjestelmiin.
Sovellukseen voidaan tuoda asiakkaan omia aineistoja
tai aineistoja, joihin asiakkaalla on käyttöoikeus. Tuonnin kustannukset riippuvat aineiston määrästä ja laadusta.

Sovelluksen käyttöön voi tilata opastusta.
Opastaminen tapahtuu Teams-yhteydellä.

Sovelluksen käyttöönottomaksu on 500 euroa.
Sovellusvuokran perusmaksu on 130 euroa/kk.
Ylläpitäjien ja inventoijien käyttäjätunnusten
hinta on 10 euroa/tunnus/kuukausi.
Perusmaksun ulkopuolisten selaajatunnusten
hinta on 5 euroa/tunnus/kuukausi.

KIOSKI 3.0 on
tiedonhallinnan työkalu
KIOSKI 3.0 on suunniteltu kulttuuriympäristöalan
toimijoiden kuten museoiden, kuntien ja maakuntaliittojen käyttöön. Sovellus on työkalu rakennetusta
ympäristöstä kerätyn inventointitiedon hallintaan.
KIOSKI 3.0 on vuokrasovellus. Asiakas käyttää sovellusta internetin kautta selainohjelmalla. Muita ohjelmistoja tai laitteistoja ei tarvita.

Opastustilaisuuden hinta on 150 euroa.
Kaikki hinnat ovat verottomia.
Hintoihin lisätään arvonlisäveroa 24 %.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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