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MUSIT Ny IT-arkitektur  

Referat fra møte i referansegruppen for analyse 

 
Møtested: Video 
Tid: 28. mars 2017 kl. 09.00-11.00 
 
Til stede:  
Lars Erik Johannessen, Naturhistorisk museum, UiO 
Karstein Hårsaker, Vitenskapsmuseet, NTNU 
Thomas Olsen, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 
Lisbeth Prosch-Danielsen, Arkeologisk museum, UiS 
Marie Solum Strand, interaksjonsdesigner ny IT-arkitektur MUSIT 
Line Arild Sjo, prosjektleder ny IT-arkitektur MUSIT 
 
Ikke til stede: 
Susan Braovac, Kulturhistorisk museum, UiO 
Camilla Nordby, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 
 
Tema for møtet: 
Avklaringer og gjennomgang av skisser, se underlag til møtet Underlag til møte i 
referansegruppen for analyse 28.03.2017. 

 
Referat: 
 
1. Gjennomgang av utsendte skisser 

a. Registrere analyseresultat per objekt/prøve:  

 Listen med objekt og prøver må inneholde Prøvenr/PrøveID, og kanskje noe mer 
informasjon om prøvene. 

 Felt for ekstern kilde og opplasting av vedlegg må være mulig å registrere både per 
objekt/prøve, og som fellesresultat på analysen. 

b. Masseopprettelse av prøver fra ett objekt: 

 Må kunne angi antall prøver som opprettes 

 Det vil alltid være noe informasjon som er felles på prøvene. Default settes til Ja. 

 Mangler felt Ansvarlig person, PrøveID, mm 

 Ønsker at det blir indikert på noe vis dersom fellesinformasjon overskrives på ett 

eller flere av objektene, slik at det er mulig å se at denne informasjonen ikke er felles 

for alle. Også at det indikeres på prøven at den har noe eksplisitt informasjon. 

 Må vise UUID på prøvene (merk at UUID genereres idet prøven opprettes). Usikkert 

om det er behov for å kunne registrere ekstern UUID, avventer dette. 

 Ønsker å plassere prøvene når de opprettes. Kan enten plassere alle prøvene ett 

sted, eller plassere de ulike prøvene på ulike steder. 

 Droppe «registrere» i tittel på vinduer  for prøveuttak og analyse. 

c. Masseopprettelse av prøver for flere objekter: 

 Ønsker at prøvene listes gruppert per objekt, ikke kollapset under objektene. 

 
Avklaringer: 
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Punktene under ble også diskutert på møte 21. mars 2017, i tillegg er det mottatt skriftlig 
tilbakemelding fra Susan i forkant av møtet. Referatet kombinerer innspill fra møtene 21. og 28. 
mars, samt innspill fra Susan. 
 
2. Import/masseoppdatering: 
 

a. Gjelder dette import av hele analysen (dvs opprettelse av nye analyser) eller bare 
analyseresultat på eksisterende analyser? 

 
Svar: Gjelder først og fremst import av resultat på eksisterende analyse. Det kan i tillegg være 
behov for migrering av analyser og prøver fra f.eks. Corema og andre systemer.  
 
Det kom innspill om at det er stort behov for å registrere prøver og analyser på funn/objekter som 
ikke er registrert i objektbasene, men som kun har en kontekst id. Dette er et fullstendig brudd 
med tidligere beslutning/forutsetning for løsningen, og må løftes til koordineringsgruppene og 
styringsgruppen. Analysene/prøvene kan eventuelt knyttes til samlingsobjektene etter at objektene 
er registrert. Gitt at den nye analysemodulen skal ha støtte for dette, vil det være behov for import 
som fører til opprettelse av analyser og prøver. Det er mulig dette kan løses i form av import fra 
Intrasis, men dette må eventuelt diskuteres senere. 
 

b. Importere til en (samle)analyse, eller til mange separate analyser samtidig? Alle 
analysene det importeres til må uansett ha samme type? 

 
Svar: Først og fremst import til en analyse (med flere objekter/prøver med egne resultatfelter). 
Kan i tillegg ha mulighet for opplasting av vedlegg og annen fellesinformasjon til ulike typer 
analyser. Import av resultater der det er egne resultatfelter må være til en analyse eller flere 
analyser med lik type. 
 

c. Skal det være mulig å opprette prøver basert på import? 
 
Svar: I utgangspunktet ikke behov for dette, gitt at masseopprettelse av prøver blir veldig enkelt å 
utføre i løsningen. Men, dette vil avhenge av eventuell støtte for frittstående prøver og mulig 
import fra Intrasis, se punkt 2 a). 
 

d. Hva er grunnlaget for importen (excel-ark, annet)? 
 
Svar: Typisk excel. Kan ikke importere på bakgrunn av PDF, dette vil være vedlegg til 
analysen/resultatet. 
 

e. Hvor mye/ofte vil import bli brukt? 
 
Svar: Vil variere veldig, avhengig av bruker. Analyser med mange objekter/prover der det er 
eksplisitte felter for resultat, antas å være mye mer effektivt å importere enn registrere manuelt. 
 
3. Det er ønskelig at analysetypene kun tilhører en kategori. Dette stemmer for alle analysene, 

unntatt Tynnsjiktkromatografi som tilhører kategoriene Artsbestemmelse og Tekstil- og 
fiberanalyse. Kan denne tilhøre kun en kategori, eventuelt gi disse to ulike navn eller lignende? 

 
Svar: Det er nyttig at analysetypene kan tilhøre flere kategorier, da det vil gjøre det enklere å 
gjenbruke analysetype i flere sammenhenger. Det at foreløpig liste kun inneholder ett slikt tilfelle, 
betyr ikke at det ikke kan komme flere, da listen ikke er uttømmende. 
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4. I dagens lavanalyse er det mulig å skjule enkelte eller alle feltene. Er dette funksjonalitet som 
skal videreføres i ny analysemodul (kun for denne typen analyser)? 

 
Svar: Spørsmålet utgår da det allerede er besluttet at det skal være mulig å skjule felter. 
 
5. Dersom laboratorienavn endres, skal det nye eller gamle navnet vises på analyser som allerede 

er registrert (med gammelt navn)? 
 
Svar: Må vise laboratorienavn slik det var når analysen ble registrert. Søk på laboratorienavn må 
returnere begge deler (gammelt og nytt). 
 
6. Hvilke søk på analyser er det behov for? 
 
Svar: Må vente litt med dette punktet, men ser i alle fall behov for oppslag på analysetype, 
analysested/lab, tidsrom for analyser, utført av (egentlig alle faste felter i analysen). Også søk i 
kommentarfelt. Det må være mulig å kombinere objektdata og analysefelt i søket. Ser ikke behov 
for å kunne søke i innhold i vedlegg. 
 
7. Skal objektsøk også returnere prøveobjekter? Eventuelt eget prøvesøk? 
 
Svar: Objektsøk må også kunne returnere prøveobjekter, men det bør være mulig for bruker å 
velge dette. 
 
8. Hva er forskjell på F2 og F6 i kravspek? 
 
Svar: Litt usikker på forskjell, men anser begge som ivaretatt gjennom forslag til løsning (valg av 
analysekategori bestemmer hvilke analysetyper som listes, brukerstyrt/fagstyrt konfigurering av 
hvilke analysetyper som skal vises). 
 
9. Hvilken funksjonalitet tenkes med F8? Er dette (manuell) endring av resultat, eller er det tenkt 

at vi skal implementere en kalibreringsfunksjon? 
 
Svar: Må kunne registrere (radio)karbonår, kalenderår (kalibrert verdi), samt hvilken 
kalibreringskurve som er benyttet. MUSITbasen skal ikke ha funksjon for kalibrering eller 
integrasjon mot OxCal. 
 
10. Skal analysestedene inn som noder i magasinet (slik at det er mulig å registrere flytting til 

analysested)? 
 
Svar: Ser ikke helt behovet, uheldig å fylle opp magasinet med laboratorienavn. Kan være mer 
relevant for analyser som utføres internt ved museet enn ved analyser som utføres av eksterne 
laboratorier. Ofte vil det ikke være noe igjen å plassere i magasinet etter en ekstern analyse. Vil 
kanskje avhenge av analysetypen. Eventuelt behov for å registrere flytting til eksternt laboratorium 
antas ivaretatt av utlånsmodul. 
 
11. Jf. beslutning om at kun bruker med admin-rettighet kan endre eller legge til analysetyper – 

opprettholde krav eller åpne for at alle med tilgang til analysemodul kan gjøre dette. 
 
Svar: Det bør være en person med admin-rettighet som oppretter nye analyser, ellers vil det fort 
bli rot. Det vil kun være snakk om opprettelse av analyser med standardfelter. Andre analyser må 
meldes inn til utviklingsteamet. 
 
12. Hvilke tilgangsnivåer er det behov for i analysemodulen? 
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Svar: Trenger ikke egne tilganger for analyse, kun generell les, skriv, admin. 
 
Annet: 

 Ønsker mulighet for personalisering av hvilke felt som skal være tilgjengelig ved registrering av 
analyse/prøve, tilsvarende som for personalisering av analysetypene. 

 Det er stort behov for å kunne registrere prøver og analyser på funn/objekter som ikke er 
registrert i objektbasene. Line løfter spørsmål om analysemodulen skal støtte dette til 
koordineringsgruppene/styringsgruppen. 

 Det er viktig å ha med funnr; steinaldersamlingene kan ha flere funnr. per museumsnr/unr. 
 
Neste møte i referansegruppen blir videomøte 6. april kl 09.00. 
 
Referent: Line Arild Sjo 
29.03.2017 


