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Referat fra MUSIT Felles Koordineringsgruppemøte – mandag 26. september 2016.
kl. 1000-1500 Naturhistorisk museum – Brakka / administrasjon
Til stede:
Wenche Brun (AM)
Sonja Innselset (UM)
Stian Finmark (RA)
Roger Jørgensen (TMU)
Geir Mathiassen (TMU)
Eirik Rindal (NHM)
Jenny Smedmark (UM)
Andre: Susan Matland (MUSIT)
Forfall:
Torkild Bakken (VM), Torkel Johansen (VM), Espen Uleberg (KHM)

1. Orientering styremøte/dialogmøte med univ. I Oslo
Susan ga en kort orientering fra juni styremøte og forberedelse MUSITs styre har oversendt en
regning til USIT for opplæring av utvikler og venter på svar.
2. Orientering Handlingsplan
02-Oppdatert Geografiregister: vanskelig å få oversikt over hvor langt arbeid har kommet.
Tommy Prestø seir han har bare to timers jobb igjen, men blir aldri ferdig. Viktig at
koordineringsgruppen tar hånd om dette. Susan kontakter Tommy igjen for å se hvordan ting
går og gi tilbakemelding.
03-Migrering av UMs middeladerbase til MusitArkeologi: Ellen Jordal har jobbet kvelder etter
behov på prosjektet. Brita Hope har hatt fri noen måneder men kommer tilbake snart. Bergen
forsetter å jobbe med ryddingsarbeid. Både Bergen og Ellen har fått beskjed at Ellen i tiden
fremover jobber bare med oppgaver tilknyttet MUSIT Ny IT-arkitektur. Dette betyr at det kan
tar lenger tid å migrere alt inn i MusitArkeologi.
04-referanselister (termlister) for alle museer i MusitArkeologi: Ingen bevegelse.
Koordineringsgruppen for kultur skal snakke med Espen Uleberg og få deler arbeidsoppgaver
seg i mellom.
05-Botanikk og migrering av LAV: Migrere UM er klar for test import og NHM test import er
igangsatt. Nesten ferdig.
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06-Botanikk og migrering av MOSER: Ferdig for NHM. UM arbeid pågår. Angela Tuck har
kontrakt ut oktober. Viktig at arbeidet har kommet nesten i mål før hun slutter.
07-Zoologiapplikasjon tilpasser evertebrater: Deler er i gang. UM ønsker at en kommer for å
forklare bruken av applikasjon/opplæring m.m.
08-Entomologibasen: Arbeid pågår. Forventet ferdig i år.
3. Orientering /status MUSIT Ny IT-arkitektur
Pilot: Magasin. Referansegruppen for magasin fungerer meget bra. Første test dag er den 20.
september på USIT. Piloten er kraftig forsinket.
Referansegruppe Lån. Referansegruppen for lån hadde sitt første møte den 21. september. Det
ble bestemt å først ferdigstille krav/ønske til utlån og etterpå diskutere behov/ønsker om at
lånemodulen skal også håndtere innlån. Det er ulike praksis mellom natur og kultur. Neste
referansegruppemøte er den 30. september.
Referansegruppe Dokumentasjon. Referansegruppen har hatt to møter. De arbeider nå med
ferdigstilling av mandatet for GIS/Kart og starter arbeidet med mandatet for Mediaarkivet.
Fremdrift m.m. Susan orienterte om de utfordringer som prosjektet står overfor. Prosjektet er
kraftig forsinket. Grunnen til dette er mye, men først og fremst på grunn av behov for
opplæring; både i forhold til at de må lære et nytt språk, men også på grunn av behov å lære en
ny arbeidsmetodikk. DS-gruppen er ikke vant til å jobbe som et team og i et prosjektmiljø.
Styret har tatt opp problemstilling med forsinkelse og behov for opplæring med USIT.
4. Felles seminar 11-12 oktober på Scandic Gardermoen
Seminar komité fikk ros for det flott arbeid de har gjennomført. Programmet er spennende.
Programmet ble gjennomgått og ordstyrere valgt for de ulike deler. Det ble en letter justering
av tider på sistedagen.
Susan sender ut det oppdaterte programmet med deltaker liste til alle.
Referent
Susan Matland
26.oktober 2016
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