
Kjøre faggruppemedlemmer! 
 
Mandagens møte holdes i 3. etasje (Entomologiavd.) her i Robert Colletts Hus (tidl. Zoologisk 
museum) på Tøyen. Fint om dere står utenfor kontorinngangen (i byggets kortside mot syd, dvs. mot 
hagen) kl. 10:00. Da kommer jeg og låser dere inn.  
 
Siden det er mer enn ett år siden sist faggruppens hadde et fellesmøte, blir det svært viktig for oss å 
gjøre opp status for hvor vi nå står i arbeidet med applikasjonen og med migreringen av data. Derfor 
ber jeg om en kort redegjørelse fra hvert enkelt museum. Dere har utvilsomt også gjort erfaringer og 
kanskje avdekket behov som vi bør ta hensyn. Dette er viktig å få fram, og vil legge føringer på 
utviklingen av møtet.   
 
For å sjekke status i arbeidet, anbefaler jeg dere å gå inn på MUSITwiki 
(https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/MUSITWiki ). I menyen til venstre, velg 'Naturhistorie - 
Grupper, møtereferat, mandat'>'Aktiviteter og oppgaver i zoologi'.  
(https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Zoologi ) Her finner dere en oversikt over faggruppens 
krav til funksjonalitet. Den utgjør til sammen 20 punkter, og de fleste har DUG i dag innarbeidet i 
applikasjonen, men noe gjenstår ...  (Jeg har også hektet på en pdf-versjon av listen.) 
 
For de som er i tvil om de har siste versjon av applikasjonen installert, så sjekk i samme meny, under 
'Diverse - nedlasting'>'Nedlastingside'. (http://www.musit.uio.no/musit/nedlasting/index.html ) 
 
Som dere vet, har det jevnlig kommet nye versjoner av applikasjonen. I øyeblikket heter siste versjon 
av produksjonsbasen MUSPRD 1.1.58. Ønsker dere å se hva som har blitt endret underveis, så har 
Svein redegjort for dette i sine 'Entomologi release notes' på 
http://musit.uio.no/musit/nedlasting/musit_nathist/MusitNatHistEnt_release_notes.html 
  
Her er en løs agenda for møtet: 
 
10:00 - Oppstart med kaffe. 
 
10:15  - Status i arbeidet med applikasjonen iht oppsatte krav 
 - Gjennomgang av dagens applikasjon (funskjonalitet og muligheter) 
 - Status for arbeidet ved den enkelte museum  
 
12:30 - 13.30  Lunsj i kafeen på Tøyen Hovedgård 
 
13:30  - Mangler ved dagens løsning; ønsker for videre utvikling 
 - Utfordringer for det enkelte museum; ressursbehov 
 - Prioriteringer for faggruppens arbeid framover 
 
16:00 - Møtet avsluttes 
 
Ha en hyggelig 17. mai, og god tur til Oslo! 
 
Beste hilsener 
Geir  
 
 
Geir Söli, dr. phil., Førsteam. (Entomologi: Diptera) Naturhistorisk Museum,  Universitetet i Oslo, 
Postboks 1172 Blindern, 0318 Oslo 
Besøksadresse: Sars gt. 1, Oslo. Tlf: 936 23 396; 22 85 16 80 (kontor). 
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