
Saksliste, MUSIT-dokumentasjon 12. – 13. juni 

Møtested: møterom 111, Fredriks gate 3 (samme sted som sist) 

1. Oppsummering av arbeidet så langt. Vedlegg 1: Kravspesifikasjon.  

2. Forholdet til BOTT-samarbeidet – hvordan tilrettelegge for fremtidig integrasjon. Vedlegg:  

Saksnotater fra Anne Britt og Monica.   

3. Scenarier for dokumenthåndtering i MUSIT: arbeidsprosess, metadata og regler. Vedlegg: 

saksnotat.  

4. Videre arbeid – neste møte.  
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Bakgrunn 

Referansegruppe for dokumentmodul er nedsatt av MUSIT koordineringsgruppe for å nedfelle en 

kravspesifikasjon til modul for håndtering av dokumenter i museenes samlinger og arkiver. Arbeidet 

inngår som ledd i en samordnet tiltak for dokumentasjonsmateriale, med tilsvarende grupper for GIS 

og foto.    

1. Formål og avgrensninger for modul 

 Løsningen skal lagre, forvalte og tilgjengeliggjøre museenes eksisterende dokumentarkiver, 

herunder:  

o Digitalisering av dokumentarkiver 

o Registrering av dokumentarkiver (dvs. uten at det finnes digitalisert kopi) 

o Registrering av arkivmaterialets lokalisering / oppbevaringssted (integrasjon med 

magasinmodul?)  

o Identifisere arkivdeler («Runearkivet», «Myntsamlingens arkiv» osv.), og dermed 

bidra til å dokumentere og ivareta historiske arkivstrukturer 

 Løsningen skal kunne brukes for avlevering av dokumentasjonsmateriale fra den museale 

virksomheten  

o Skal kunne integreres med / motta dokumenter fra andre fagsystemer i MUSIT (f.eks. 

objekt-, analyse- samlingsforvaltnings- og konserveringsmodul).  

o Løsningen skal gi mulighet for å eksportere til sentralarkiver, dvs. mulighet for å 

journalføre dokumenter direkte mot ephorte/P360 eller tilsvarende.  

 Løsningen støtte tilgjengeliggjøring av arkivmaterialet utenfor museene 

o f.eks. ved å tilrettelegge for permalenker, globalt unike ID (UUID) osv.    

o Publiseringsfunksjoner 

 Norvegiana 

 www.duo.uio.no 

 etc. 

 Løsningen skal baseres på NOARK-standarden 

 Løsningen skal ikke være en selvstendig publiseringsløsning 

 Løsningen skal ikke erstatte eksisterende sentrale systemer for arkiv ved universitetene, men 

være et fagsystem for museal dokumentasjonsforvaltning og -tilgjengeliggjøring 

2. Rammeverk og overordnet funksjonalitet 

 Løsningen skal inngå i et felles overordnet rammeverk for avlevering av dokumentasjon 

 Løsningen skal kunne ha integrasjonspunkter mot andre MUSIT-moduler 

3. Integrasjon med øvrige moduler 

Løsningen har følgende integrasjonspunkter mot øvrige MUSIT-løsninger 
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System/løsning Beskrivelse integrasjon 

Pålogging/tilgang 
Feidepålogging og mulighet til å regulere tilgang *hvilken 
tilgangsregulering?  

Objektmodul, alle fag 
Opplasting av objektrelatert dokumentasjon; eksempelvis 
katalogtekster 

Forvaltningsfanen, arkeologi 

Forbindelse mellom hendelser i forvaltningsmodul og 
dokumenter i dokumentmodul, på liknende måte som det er 
for foto? 

Hendelsesmodul, etnografi 

Forbindelse mellom hendelser i hendelsesmodul og 
dokumenter i dokumentmodul, på liknende måte som det er 
for foto? 

Analysemodul (planlagt løsning) Opplasting av analyseresultat/analyserapporter 

Mediemodul (planlagt løsning) 

 

Konserveringsfanen, arkeologi 

Forbindelse mellom hendelser i konserveringsfane og 
dokumenter i dokumentmodul, på liknende måte som det er 
for foto? 

PDF-fanen, arkeologi Se objektmodul 

Magasinmodul 

Muligheter for å plassere dokumentposter i magasintre? 
Dvs. bruke magasinfanens funksjonalitet for å registrere 
magasintre 

Persontabell Hente personer fra persontabell + legge til nye personer 

Stedtabell/geografiregister 
Hente steder fra stedtabell (jfr. topografisk innordning av 
arkiv; gnr, kommune, fylke etc.) 

4. Dokumenttyper 

Vitenskapelig arkiv ved AM UiS bruker 27 sakstyper og tilsvarende dokumenttyper. Dokumentene 

merkes i begynnelsen av dokumenttittelen med en bokstavkode på to bokstaver. Av de 27 

saks/dokumentkategoriene er det i utgangspunktet 7 dokumenttyper som vil være mest aktuelle for 

Musit dokumentasjon: 

Kode Kategori Dokumenttype Forklaring 

UF Utgravning Innberetning Undersøkelse av fast fornminne 

RE Registrering Rapport ØK/andre oppdrag, befaringer 

NU Nat.vit 

undersøkelse 

Rapport I arkeologisk kontekst 

C14/pollen/osteologi/søknader om 

destruktive analyser 

MF Melding om funn Brev inn/ut Løse fornminner 
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VM har 

en mere detaljert «typing»  av dokumenter mht. deres form og innhold i topografisk arkiv-databasen:   

Id Dokumenttype 

1 Brev 

2 Rapport 

3 Notat 

4 Telegram 

5 Telefaks 

6 Utstillingstekst 

7 Dateringsrapport 

8 Avisutklipp 

9 Avtale 

10 Aksesjonsskjema 

11 Fornminneregister 

12 Brevkort 

13 Funnliste 

14 Manuskript 

15 Møtebokutskrift 

16 Referat 

17 Funnfordelingsskjema 

18 ØK-skjema 

19 Dokumentasjonsskjema 

20 Kraniologisk måleblad 

21 Byggevarsel 

22 Artikkel 

23 Politirapport 

24 Søknad 

25 Skøyte 

26 Spørreliste 

27 Årsmelding 

82 Skjøtselsplan 

29 Fotoark 

30 Protokollutskrift 

31 Faktura 

32 Budsjettforslag 

33 Løyve 

34 Regnskap 

35 Diplom 

36 Reguleringsbestemmelser 

37 Følgeskriv 

38 Tegning 

39 Reguleringsplan 

40 Kart 

41 Rundskriv 

42 Fornminnenotat 

43 Påskrift 

44 Publikasjon 

45 Kontrakt 

46 Målebrev 

47 Innberetning 

48 Utskrift av topografisk arkiv 

49 Registreringsskjema 

50 Kvittering 

51 Anmeldelse 

52 Bekreftelse 

53 Depositum 

54 Flyfoto 

55 Erklæring 

56 Utskrift fra Rettsbok 

57 Fredlysning 

58 Prosesskrift 

59 Utskrift av tilvekstprotokoll 

60 Fotoliste 

61 Melding om avgjørelse i straffesak 

62 Mennsoppnevning 

63 Informasjonstavle 

NF Nye fornminner Brev inn/ut Faste fornminner 

KO Konservering Rapport Løse/faste fornminner/kulturminner 

KA Katalogisering til 

hovedkatalogen 

Katalog Legges i Musit gjenstandsbase pr. i dag 
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64 Litteraturliste 

65 Innstilling 

66 Hovedoppgave 

67 Varsel om kartforretning 

68 Kronikk 

69 Konsesjon 

70 Utskrift av pantebok 

71 Innkomstprotokoll 

72 Registreringsbrev for grunn 

73 Journal 

74 Foreløpig melding i forvaltningssak 

75 e-mail 

76 Forelegg 

77 Prosjektbeskrivelse 

78 Resolusjon 

79 Vitnestevning 

80 Rettsbok 

81 Melding om rett til å klage over 
forvaltningsvedtak 

83 Befaringsvarsel 

84 Ekspropriasjonsvedtak 

85 Dagbok 

86 Kunngjøring 

Ved NHM foreligger det i hovedsak følgende dokumentkategorier:  

HovedType Undergruppe/mer info 

  Feltdagbøker 

 Plantelister 

 Plantelister på matriseform 

 Krysslister 

 Manus 

 Reiseberetninger 

 Aksesjonsprotokoller Tilvekst osv. 

Brev Inngående brev 

Brev Utgående brev (kopibøker) 

Brev Mellom forskere oa. 

Kart 
Egenproduserte (biogeografi 
o.l.) 

Kart Standardkart 

Kortkatalog Boksamlinger/bibliotek 

Kortkatalog Flora-atlas-arkiv 

Tegninger Tegninger av planter osv. 

Avisutklipp Tematisk samling (Argus) 

Avisutklipp 
Personlig samling (spes. 
Holmboe) 

Avisutklipp Diverse 
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  (Boksamlinger) Spesielt Holmboe samling 

(Særtrykksamling) Svær botanisk særtrykksamling 

(Foto) 

 

 

5. Felter i modul 

Det anbefales at felter for registrering i modulen baseres på NOARK metadatakatalog.  

 

Felt Type felt Eksempel 

Delområde 1 

   

   

   

   

Delområde 2 

   

   

   

 

 

Feltnavn Datatype Beskrivelse 

   

   

   

   

   

 

6. Funksjoner 

Forslaget omfatter funksjoner for både analysefane og hendelsesskjema. Følgende funksjoner 

foreslås i løsningen:  
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Tabell 4: Forslag til funksjoner 

FunksjonsID Funksjon Beskrivelse 

F1   

F2   

F3   

F4   

F5   

F6   

F7   

F8   

F9   



10 
 

7. Arkivliste 

Museum Arkiv Arkivdel Digitaliseres 
Kun 
registreres 

VM Topografisk arkiv Gårdsmapper X 

 

  

Brevarkiv X 

 

  

Presseklipp 

 

X 

  

Tegnings/kartarkiv X 

 

  

Tilvekstmapper X 

 

  

Middelalderarkivet X 

 

  

Byarkeologisk arkiv - Riksantikvarens undersøkelser X 

 

  

Marinarkeologisk arkiv X 

 

  

Rapporter store prosjekt 

 

X 

  

ØK-registreringer 

 

X 

  

Myntsamlingens saksarkiv 

 

X 

  

Administrativt arkiv 

 

X 

  

Helleristningsarkivet 

 

X 

  

Rana-arkivet X 

 

 

Kartoteker Funnkort fra bygravninger X 

 

  

Fotokartotek 

 

X 

  

Myntsamlingens kartotek 

 

X 



11 
 

  

Konserveringskartotek 

 

X 

  

Konserveringslaboratotiets røntgenkartotek 

 

X 

  

Kartotek til helleristningsarkiv 

 

X 

  

Diverse kartotek((topografisk, emne, tillitsmenn, personregistre) 

 

X 

  

Kartotek, Rana-undersøkelsene 

 

X 

 

Kataloger Originale tilvekstkataloger X 

 

  

Eldre samlingskataloger (THF mm) X 

 

  

Myntsamlingens katalog X 

 

  

Myntsamlingen, kopi- og journalbøker X 

 

 

Flyfoto 

  

X 

 

Forskerarkiver Rygh 

 

X 

  

Egenes Lund 

 

X 

  

Petersen 

 

X 

  

Marstrander 

 

X 

 

Administrativt arkiv 

  

X 

 

DKNVS arkiv 

  

X 

KHM 
Topografisk arkiv 1811-
1994 Saksarkiv, originaltegninger, dagbøker X 

 

 

Topografisk arkiv 1994-
2008 

 

X 

 

 

Runearkivet topografisk materiale x 
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forskningsarkiv 

 

x 

 

Vit. dokumentasjon 
utenfor saksarkiv originaltegninger, dagbøker 

 

x 

 

Etnografisk museum 
1854-1999 

 

x 

 

 

Myntkabinettets arkiv 
1817 - 1991 

 

x 

 

 

Personarkiver Forskerarkiver (Blindheim, Brøgger, Petersen m.m.) 

 

X 

  

Samleres donerte arkiv (Dahl. Lumholz, Hummel, Mamen m.m.) 

 

x 

 

Eldre administrative 
arkiv Antiquitets Commissionen 1811-1813 X 

 

  

Oldsaksamlingen 1821-1991 

 

X 

  

IAKN (1991-1999) 

 

X 

 

Arkivdeler 
administrative Vikingskiphuset bygging og drift X 

 

     TMU Topografisk arkiv Gårdsmapper x 

 

  

Marinarkeologisk x 

 

  

Svalbardarkivet x 

 

  

ØK-registreringer x 

 

  

Vassdragsundersøkelser x 

 

  

Samisk kulturminnevern x 
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Konserveringsarkiv x 

 

  

Tegning- og kartarkiv x 

 

  

Helleristningsarkiv x 

 

  

Særarkiv for større prosjekter x 

 

  

Skjelettarkivet x 

 

 

Kataloger Originale tilvekstkataloger x 

 

  

Originale tilveksjournaler x 

 

  

Originale museumsnummerjournaler x 

 

 

Kartotek Fotokartotek (flere) x 

 

  

Tilvekstkartotek x 

 

  

Topografisk funnkartotek  x 

 

  

Flere…. x 

 

 

Analysearkivet 

 

x 

 

 

Forskerarkiv Qvigstad, Vorren, Egenes Lund, Bratrein, Tanner m.m. x 

 

 

Personarkiv/donerte 
arkiv Renstad m.m. x 

 

 

Intervjuarkiv Kvenarkivet m.m x 

 

 

Nordnorsk 
folkemusikksamling 

Noter, sangtekster, registeringslister, nedskrevne intervju, sakspapirer, program, 
konsertplakater, bakgrunnsopplysninger etc.  x 

 

 

Arkiv for samisk 
samtidsdokumentasjon 

  

x 
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Avisutklippsamlingen 

  

x 

 

Boksamlinger Qvigstad 

 

x 

  

Tanner 

 

x 

 

Kunstkartsamling 

  

x 

 

Kunstsamling 

  

x 

 

Svenske skattelister 

 

x 

 

 

Administrative arkiv Eldre avdelingsarkiv etc x 

 

 

Opplysningsarkivet 

   

 

Polarmuseets 
kildearkiv Arkivalia Statsarkivet 

 

x 

  

Arkivalia annet x 

 NHM Feltdagbøker 

 

x 

 

 

Plantelister 

 

x 

 

 

Plantelister på 
matriseform 

 

x 

 

 

Krysslister 

 

x 

 

 

Manus 

 

x 

 

 

Reiseberetninger 

 

x 

 

 

Aksesjonsprotokoller Tilvekst osv. x 

 

 

Brev Inngående brev 

 

x 

 

Brev Utgående brev (kopibøker) 

 

x 
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Brev Mellom forskere oa. 

 

x 

 

Kart Egenproduserte (biogeografi o.l.) x 

 

 

Kart Standardkart 

 

x 

 

Kortkatalog Boksamlinger/bibliotek x 

 

 

Kortkatalog Flora-atlas-arkiv x 

 

 

Tegninger Tegninger av planter osv. x 

 

 

Avisutklipp Tematisk samling (Argus) x 

 

 

Avisutklipp Personlig samling (spes. Holmboe) x 

 

 

Avisutklipp Diverse x 

 

 

(Boksamlinger) Spesielt Holmboe samling 

 

x 

 

(Særtrykksamling) Svær botanisk særtrykksamling x 

 

 

(Foto) 

 

x 
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Vedlegg: 2: Sak 2, Bott-samarbeidet – innspill fra KHM og TMU.  

Epost fra Anne Britt 24. januar 
From: Anne Britt Halvorsen [mailto:a.b.halvorsen@khm.uio.no] 
Sent: Tuesday, January 24, 2017 10:25 AM 
To: Susan Matland <susan.matland@usit.uio.no>; margareth.h.buer@uis.no;  
'Monica Hansen' <monica.hansen@uit.no>; Tanja Larssen  
<tanja.larssen@uit.no>; Oddvar Pedersen <oddvar.pedersen@nhm.uio.no>;  
hilde.sommer@ra.no; Torkel Johansen <torkel.johansen@ntnu.no> 
Subject: RE: BOT og BOTT 
 
Hei,  
 
Ved å snakke med arkivlederne ved de respektive universitetene vil vi både kunne få informasjon om 
hva BOTT-samarbeidet går ut på, samt (og ikke minst) "melde inn" at det arbeides med et nytt 
MUSIT-fagsystem som bør tilrettelegges for integrering med et nytt NOARK 5-system.  
 
Under klipper og limer jeg inn fra prosjektets styringsdokument (hvis noen er interessert kan jeg 
sikkert sende over hele dokumentet):  
 
1.2. Fremtidig situasjon 
 
Løsningen skal bedre saksflyten mellom fagsystem, samt øke dokumentfangst og arkivering fra 
fagsystemer som i dag brukes hyppig, men som det skjer lite dokumentfangst og arkivering fra. 
 
En viktig del av gevinsten skal realiseres ved å innføre en løsning som gir saksbehandlerne mulighet til 
å saksbehandle i systemene som understøtter deres fagprosesser, samtidig som 
dokumentasjonsbehovet i forhold til lover, forskrifter, standarder, andre regler og rutiner ivaretas 
sømløst gjennom automatisk dokumentfangst og arkivering. 
 
Arkivverket har tradisjonelt skilt mellom «internadministrative systemer» og «fagspesifikke 
systemer». Med internadministrative systemer blir det forstått spesialiserte verktøy til støtte for 
spesialiserte interne arbeidsoppgaver knyttet til lønn, personal og journalføring. Begrepet 
fagspesifikke system blir brukt til å definere systemer som skal håndtere spesialiserte fagoppgaver. 
Dette prosjektet omfatter utvikling av automatiske tjenester for begge kategorier systemer. 
 
I denne løsningen vil det være flere fagsystemer som har et samhandlingsgrensesnitt mot 
arkivkjernen, i tillegg til et generisk system for saksbehandling (fagsystem for generell 
saksbehandling). Dette innebærer sannsynligvis at fagsystemene må utvikles for å kunne realisere 
effektmål 1. 
 
I forprosjekt- og planleggingsfasen av prosjektet er det vurdert at det bør utvikles automatiske 
løsninger og støtte for disse fire prosessene: 
 
- Begrunnelse og klage på eksamen. 
- Rekruttering. 
- Innkjøp og konkurransegjennomføring. 
- Innpassing av utdanning. 
 

mailto:a.b.halvorsen@khm.uio.no
mailto:susan.matland@usit.uio.no
mailto:margareth.h.buer@uis.no
mailto:monica.hansen@uit.no
mailto:tanja.larssen@uit.no
mailto:oddvar.pedersen@nhm.uio.no
mailto:hilde.sommer@ra.no
mailto:torkel.johansen@ntnu.no
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Med en fleksibel generisk saksbehandlingsløsning kan noen av dagens små lokale løsninger «legges 
ned» ved å overføre disse funksjonene til den nye løsningen. 
 
Økt dokumentasjon og bedre utnyttelse av denne vil føre til bedre kvalitet i saksbehandlingen. Dette 
igjen vil øke likebehandlingen, rettssikkerheten og virksomhetenes hukommelse. Digitale løsninger og 
automatikk vil også øke sikkerheten i forvaltningen av dokumentasjonen. 
 
1.3. Prosjektets formål 
 
Formålet med prosjektet er å effektivisere saksbehandlingen, dokumentfangsten, journalføringen og 
arkiveringen. Prosjektet har som mål å anskaffe et generisk saksbehandlingssystem og en Noark 5-
arkivkjerne. I tillegg skal det, gjennom utvikling i fagsystemene, etableres automatiske løsninger for 
dokumentfangst, journalføring og arkivering for de fire arbeidsprosessene nevnt i kapittel 1.2. 
Saksbehandlingen kan da finne sted i fagsystemene som understøtter prosessene, mens de nevnte 
arkiveringsprosessene skal utvikles til automatiske tjenester. Denne digitaliseringen vil føre til en mer 
effektiv og sammenhengende prosess. 
 
Samtidig er det et formål at effektiviseringen skal gi høyere kvalitet i saksbehandlingen ved at man 
får helthetlig støtte for både saksbehandlings- og arkiveringsprosessen. Økt tilfang av relevant 
dokumentasjon øker rettssikkerheten ved at de enkelte sakene blir bedre opplyst, dette igjen øker 
omdømmet til institusjonene. For å kunne realisere dette målet er det nødvendig at de fire 
universitetene standardiserer rutiner og automatiserer saksbehandlings- og arkivprosessene i de 
tilfellene hvor det er mulig. Universitetene må således ta stilling til hvor mye standardisering man er 
villig til å gjennomføre for å realisere målet. I tillegg må det besluttes hvor mye systemene skal 
skreddersys i forhold til målet, eller om eventuelle begrensninger i systemene også skal være 
begrensende for prosjektet 
 
Gjennom prosjektet vil det også kunne legges til rette for utvikling av nye tjenester, som for eksempel 
ulike selvbetjeningsløsninger overfor studentene. 
 
Oppsummert skal en felles Noark 5-basert løsning for UiT, NTNU, UiB og UiO derfor gi grunnlag for: 
 
- At brukere i alle fagsystem med krav til arkivering, på en effektiv og brukervennlig måte skal kunne 
arkivere og gjenfinne den autoritative dokumentasjonen. 
- Mer automatisert arkivering fra flere typer av fagsystemer. 
- At universitetene ved bruk av alle sine fagsystem overholder offentlige krav til arkivering. 
 
Samarbeidet mellom de fire universitetene om en felles Noark 5-basert løsning og faglig samarbeid 
om administrative prosesser skal gi deltakerne gevinster som: 
 
- Å kunne utarbeide og etablere felles rutiner og prosesser for saksgang der det er like fagsystem i 
bruk. 
- Å kunne velge å etablere felles teknologiske løsninger som effektivt støtter prosesser og 
fagsystemer. 
- Å dra nytte av hverandres erfaringer og kompetanse, med hensyn til hvordan organisering av 
fagområdet sak og arkiv kan gjøres. 
- Å oppnå stordriftsfordeler ved felles tjenesteleverandør. 
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Epost fra Monica Kristin Hansen 31. mai 

From: Monica Kristin Hansen [mailto:monica.hansen@uit.no]  

Sent: Wednesday, May 31, 2017 3:08 PM 

To: Torkel Johansen <torkel.johansen@ntnu.no>; Anne Britt Halvorsen <a.b.halvorsen@khm.uio.no>; 

Sommer, Hilde Cathrine <hilde.cathrine.sommer@ra.no>; UiS <margareth.b.soiland@uis.no>; Tanja 

Larssen <tanja.larssen@uit.no>; Oddvar Pedersen <oddvar.pedersen@nhm.uio.no> 

Cc: Susan Matland <susan.matland@usit.uio.no> 

Subject: Litt om integrasjon mot ePhorte 

Hei 

Tenkte bare å dele noe informasjon med dere som kan være relevant. Jeg har vært i kontakt med 

arkivleder her ved UiT, Anita Dahlberg, for å lufte mulighetene for å integrere vårt system opp mot 

sentralt system. De jobber jo fortsatt med å forberede til anbudsprosessen for BOTT, så det hun 

kunne si på nåværende tidspunkt er:   

 

1) Det skal være fullt mulig å ha arkivering fra fagsystemer til den nye sentrale løsningen som 
det jobbes for i BOTT 

2) Dersom vi ønsker å ha en slik integrasjon, MÅ vårt system operere innenfor en Noark-ramme 
3) På grunn av den forestående prosessen i BOTT er det lite aktuelt å jobbe med integrasjon 

mot nåværende løsning i ePhorte. Prosjektet forventer ny løsning i løpet av 2018-2019 
4) Det er viktig at BOTT-prosjektet er med i arbeidet når det skal jobbes med en eventuell 

integrasjon, slik at dette baseres på de prinspippene som legges til grunn for deres løsning og 
arkitektur.  

Videre ønsket hun å holdes oppdatert i hva som skjer i vårt prosjekt, slik at hun kan formidle det 

videre i BOTT-prosjektet. 

UiS er jo ikke med i det samarbeidet, men jeg tipper integrasjon mot deres system også vil fordre at 

vi sørger for å være innafor Noark-standarden. 

Det er mulig dere alle har dette klart for dere allerede, jeg var jo ikke med på møtet dere hadde i 

mars, men siden det i referatet fra forrige møte fortsatt står som uavklarte punkter (sak 2, pkt 2 og 3) 

så tenkte jeg nå bare å formidle dette videre.  
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Vedlegg 2, Sak 3 – Scenarier for dokumenthåndtering i MUSIT. 

Arbeidsprosesser, metadata, regler og struktur 

På møtet den 12.-13. juni skal vi gå konkret ned i definerte scenarier for dokumenthåndtering MUSIT 

skal utvikle tjenester for. De scenariene som er definert er:  

1. Registrering av historiske arkivstrukturer og identifikasjon av arkivdeler 

2. Registrering / opplasting av dokumenter fra prosjekter/utgravninger 

3. Registrering / opplasting av dokumenter fra samlingsvirksomheten (analyse, utlån, konservering, 

katalogtekster etc.) 

4. Registrering / opplasting av dokumenter fra digitalisering av eldre arkiver 

5. Registrering / opplasting av krysslister og andre dokumenter med en fast datastruktur 

Formålet med denne gjennomgangen er å beskrive disse scenariene på en måte som gjør at 

utviklerne kan begynne å modellere struktur og skjermbilder for disse tjenestene.  

Dette omfatter:  

 Å skissere arbeidsprosessene for hvert av scenariene. Hvem, hva, i hvilken rekkefølge gjøres 

operasjonene. 

 Å definere hvilke metadata som skal registreres når dokumenter lastes opp. Eksempelvis: 

tittel/beskrivelse, forfatter, dato, saksnummer etc. NOARK-standardens metadatakatalog og 

definisjoner legges til grunn for å definere metadata.  

 Å definere regler og struktur for dokumentfangsten. Skal eksempelvis dokumentene registreres 

inn i en definert mappestruktur basert på museets arkivdeler? Alternativt, sendes til en innboks 

for arkivering? Hvilke arkivdeler skal være synlige for hvem? Skal en stille krav til kvalitetssikring 

før dokumentene registreres i en arkivstruktur? Hvilke tilgangsrettigheter skal tilordnes ulike 

grupper? Hvilke roller skal en definere i systemet med hvilke tilganger?   

Den enkleste måten å gjøre dette på er å tegne opp flytskjema og skissere skjermbilder. På denne 

bakgrunnen kan en utforme mere konkrete kravspesifikasjoner.  

Det understrekes at en her skal definere rammer for MUSITs tjenester, og at hvert museum selv 

avgjør hvordan disse tjenestene implementeres innenfor gjeldende arkiveringspraksis.  

Alle bes om å skissere utkast til hvert scenario frem til møtet. Dette kan eksempelvis være ved å 

tegne opp et «ideelt» skjermbilde, eller å notere ned felter og funksjoner som en mener bør være 

tilgjengelig innenfor et gitt scenario.    


