MUSIT - SAKSFRAMLEGG
SAK NR:
FRA:
TEMA:
NOTATDATO:
MØTEDATO:

2020

V-Sak 35/07-2020
SEKRETARIATET FOR MUSIT

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 06.05.2020
22.05.2020
29.05.2020

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 06. mai 2020.
Referat fra styremøte i MUSIT 6. mai 2020
Tilsted:
Gøril Heitmann, UiT (styreleder)
Sjur Bjerke, UiS
Tore Burheim, UiB
Ingrid Iren Eide, NTNU
Tove Kristin Karlsen, UiO

V-sak 30/06-2020
Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 22. april 2020.
Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

V-sak 31/06-2020
Oppsummering og oppfølgende av møte med eiere den 20. april 2020.
Vedtak: Styret sender ut referatet fra eiermøte den 30. april med en betenkning knyttet til
behandling av RFI i etterkant av møtet.

D-sak 32/06-2020
Email fra USIT direktør Lars Oftedal – justeringer av USIT leveransene til
MUSIT (gamle D-sak 26/04-2020).
Vedtak: Styret tar saken til orientering. Styreleder tar opp innholdet i dokumentet med IT
direktøren Lars Oftedal.

O-sak 33/06-2020
Notat. MUSIT – utviklingsvirksomhet, kort status for hva som er gjennomført
i tidsrommet 30. mars – 30. april 2020
Vedtak: Styre tar notat om utviklingsvirksomhet til orientering.

D-sak 34/06-2020
Eventuelt
Ingen saker meldt under eventuelt
Oslo 06.05.2020. Susan Matland, Sekretær for styret for MUSIT
Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.
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SAK NR:
FRA:
TEMA:

V-Sak 36/07-2020
SEKRETARIATET FOR MUSIT
ADED-prosjekt. MUSITs eventuelle forpliktelser, utviklingsplaner og
tidsplaner ved prosjektet.
NOTATDATO: 22.05.2020
MØTEDATO: 29.05.2020
ADED-prosjekt. MUSITs eventuelle forpliktelser, utviklingsplaner og tidsplaner ved
prosjektet.
ADED-prosjektet (https://www.khm.uio.no/forskning/prosjekter/archaeological-digital-excavation-documentation/)
Hovedformålet med ADED «Archaeological Digital Excavation Documentation» er å øke
tilgjengeligheten av arkeologisk og vitenskapelig dokumentasjon gjennom en felles digital
infrastruktur. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, og pågår fra august 2018 til mars
2021. Prosjektet ledes av Kulturhistorisk Museum (KHM) og partnere er Riksantikvaren og
distriktsmuseene.
Styringsgruppe for ADED består av Asbjørn Engevik (UM), Ole Madsen (AM), Bernt
Rundberget (VM), Roger Jørgensen (UIT), Solveig Skjermo (RA), og Susan Matland (MUSIT).
Steinar Solheim ved KHM er leder for styringsgruppen.
MUSITs faggruppe for feltdokumentasjon er MUSITs faglig kompetanse innad i prosjektet. De
har hovedansvar for å sørge for at arbeidet som gjennomføres i ADED-prosjektet er i tråd med
MUSITs samlingsforvaltningssystemer og museenes behov.
Framdriftsplan
Prosjektet er delt opp i ti arbeidspakker (WP). Prosjektet har tre hoved leveranser 1. opprette
repositorium og database med geomodul for lagring (WP4), 2. Grensesnitt for opplasting av nye
data (WP6), og 3. Webgrensesnitt for åpne data (WP8). Dette vil bli levert av firmaet GeoData
som ble valgt etter anbudskonkurransen i 2019.
Prosjektledelse (WP1) og integrasjon i MUSITs datamodell (WP9) er de eneste pakkene som er
aktive i hele prosjektperioden. Medarbeidere fra MUSIT (USIT-utviklere) og ILN (Institutt for
lingvistiske og nordiske studier) deltar i arbeidet med integrering i dagens MUSIT-base. Den
tiende pakken omhandler drift og vedlikehold etter at prosjektperioden er over (2022-2023).
USIT - utvikler
USIT har inngått en avtale med ADED-prosjektet om å frikjøpe utviklere som arbeider for
MUSIT inntil (foreløpig) 150 timer. Det dreier seg om løpende bistand gjennom
prosjektperioden for å støtte opp om arbeid som utføres av ekstern leverandør (Geodata) for
KHM. Utviklere skal delta på møter om utvikling og implementasjon av databasemodeller for
prosjektet for å sikre at leveranse fra prosjektet kan overtas og driftes videre av USIT etter
prosjektperioden.
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Overtagelse / integrasjon i MUSIT ved prosjektets slutt
Ifølge prosjektplanen skal infrastrukturen etter prosjektperioden bli vedlikeholdt og driftet av
MUSIT. Prosjektet vil sørge for at det er dekning for kostnader tilknyttet overføring og
inkorporering i MUSITs infrastruktur og for at driftskostnader på ADED-systemet er avklart før
prosjektperioden avsluttes.
Alle data skal lagres av MUSIT og Riksantikvaren, da infrastrukturen ADED utveksler data med
kulturminneregistret. ADED databasene skal driftes av USIT/MUSIT. USITs driftsopplegg og
databasesikkerhet gjelder. Data som er lagret av MUSIT er eid av det enkelte universitetsmuseet
og er i tråd med GDPR lovgivingen. Alle universitetsmuseene har undertegnet
databehandleravtale med UiO.
MUSIT-samarbeidet er under vurdering og organiseringen, og omfanget av samarbeidet kan bli
endret. Med nåværende organisering av MUSIT innebærer dette at UiO / USIT får ansvar for
datasikkerheten etter prosjektperioden. ADED følger denne utviklingen nøye, slik at videre drift
av infrastrukturen skal sikres.
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O-Sak 39/07-2020
SEKRETARIATET FOR MUSIT

NOTATDATO:
MØTEDATO:

22.05.2020
29.05.2020

2020

Notat. MUSIT – utviklingsvirksomhet, kort status for hva som er gjennomført i
tidsrommet 1.mai – 22. mai 2020

Notat. MUSIT – utviklingsvirksomhet, kort status for hva som er gjennomført
i tidsrommet 1. mai – 22. mai 2020.
MUSIT – utviklingsvirksomhet, Kort status
Flytting fra Oracle til Postgres
Arbeidet ble ferdigstilte den 5. mai.

MUSIT-prod02 og MUSIT-prod03
Domenet www.unimus.no ligger på serverne musit-prod02 og musit-prod03 hos USIT. Disse skal avvikles
i løpet av november 2020 på grunn av at de kjører en gammel versjon av Linux. USIT skal i løpet av
våren/tidlig høst 2020 arbeide med å sikre nøkkelfunksjonene som er knyttet til MUSITs applikasjoner på
Musit-prod 02 og Musit-prod 03:
 Eksportfiler – GBIF-dumpen og arkeologiske samlinger
 Kart i MUSITs Windows-/Delphi-applikasjoner
 Tilgjengeliggjøre bilder fra MUSITs fotobase
 Tilgjengeliggjøre (lenker) til gjenstandsposter fra de kulturhistoriske samlingene
 Laste ned oppdaterte taksonomier fra Artsdatabankens artsnavnebase, som benyttes i bl.a.
importregnearket til naturhistorie
 Distribuere MUSITs Windows-/Delphi – applikasjoner
USIT har beregnet arbeidet til å ta ca. 3-4 måneder og at alle utviklere vil være involvert. Dette betyr at
utviklingsarbeidet på objektmodulen settes på vent.

Utvikling
 Det har vært gjennomført en sprint for å rette feil og mangler i den nye løsningen. Dette
arbeidet har tatt to og en halv uke.
Annet
 Felles koordineringsgruppe og referansegruppe for styret har fått referatet fra eiermøte
den 30. april og et informasjonsnotat hvor de er anmodet om å ta en aktiv rolle i svar på
bestilling fra styret/eierne.


Styringsgruppemøte for ADED ble avholdt den 8. mai.



ADED prosjektet skal frikjøpe utviklere som arbeider for MUSIT inntil (foreløpig) 150
timer. Det dreier seg om løpende bistand gjennom prosjektperioden for å støtte opp om
arbeid som utføres av ekstern leverandør (Geodata) for KHM. Utviklere skal delta på
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møter om utvikling og implementasjon av databasemodeller for prosjektet, for å sikre at
leveransen fra prosjektet kan overtas og driftes videre av USIT etter prosjektperioden.


Lederne for felles koordineringsgruppene, produkteier og daglig leder avholdt et møte
den 11.mai for å ta en gjennomgang av RT-saker.



Felles koordineringsgruppe. Neste møte blir den 5. juni.



Felles koordineringsgruppe har nedsatt en arbeidsgruppe som skal undersøker muligheter
for en felles portalløsning med Collections online, DigitaltMuseum, eller egen utviklet
løsning. Gruppen har hatt møter den 5, 11, og 19. mai. Notatet ble sent FKG den 20. mai
og skal behandles i møte den 5. juni.



Daglig leder og produkteier hadde møte med USIT 11. mai.

Forslag til vedtak: Styre tar notat om utviklingsvirksomhet til orientering.
Notat 22. mai 2020 / Susan Matland og Eirik Rindal
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