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MUSIT Ny IT-arkitektur, pilot  

Referat fra møte i referansegruppen for magasinmodul 

 
Møtested: Videomøte 
Tid: 25. mai 2016 kl. 09.00-10.30 
 
Til stede:  
Marielle Bergh, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 
Heini Rämä, Tromsø museum, UiT 
Wenche Brun, Arkeologisk museum, UiS 
Espen Uleberg, Kulturhistorisk museum, UiO 
Karstein Hårsaker, Vitenskapsmuseet, NTNU 
Dawn Williams, Naturhistorisk museum, UiO 
Susan Matland, Daglig leder Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) 
Torkild Gundersen Kjevik, interaksjonsdesigner ny IT-arkitektur MUSIT 
Line Arild Sjo, prosjektleder ny IT-arkitektur MUSIT 
 

Tema for møtet: 

 Avklaringer, se underlag til møtet Skisser magasin - underlag til RG-møte 25.05.2016. 
 Gjennomgang av forbedret trådskisse for plukklisten (presenteres i møtet). 
 
Referat: 
 
Avklaringer angående egenskaper for magasinnode: 

 Rekkefølge på felter: «Type» flyttes foran «Navn», ellers rekkefølge som skissert 

 Ledetekster på felter skal være som i trådskisse, med unntak av følgende endringer:  
o «Miljøkommentarer» endres til «Kommmentar» 
o «Fuktighet» og «Luftfuktighet» (sjekkboks) endres til «Relativ fuktighet» 

o Etter møtet ble det besluttet at «Relativ fuktighet» erstattes med «Relativ luftfuktighet» 

 Påkrevde felter: Kun feltene «Type» og «Navn» skal være påkrevd (må synliggjøres på et vis at 

disse er påkrevd) 

 Felt «Navn» 

o Ingen begrensninger i hvilke tegn som kan benyttes (som i dag) 

o Lengde på felt tilsvarende som i dag (256 tegn) 

 Felt «Areal» 

o Måleenhet skal være m2 

o Må kunne registrere desimaltall 

o Må kunne registrere intervall (fra-til), men kan velge å bare registrere en verdi 

 Felt «Høyde» 

o Måleenhet skal være m 

o Må kunne registrere desimaltall 

o Må kunne registrere intervall (fra-til), men kan velge å bare registrere en verdi 

 Felt «Adresse» (ved type = Organisasjon eller Bygg) 

o Feltet skal ikke være påkrevd 

o Trenger ikke å vise postnummer og postadresse, kun gatenavn og –nummer 

 Felt «Temperatur» 

o Måleenhet skal være grader Celsius (°C) 
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o Må kunne registrere desimaltall 

o Må kunne registrere en verdi + toleranse 

o Trenger ikke begrensning på maks-/minimumsverdi 

 Felt «Relativ luftfuktighet» 

o Måleenhet skal være prosent (%) 

o Må kunne registrere desimaltall 

o Må kunne registrere en verdi + toleranse 

o Trenger ikke begrensning på maks-/minimumsverdi 

 Felt «Inertluft» 

o Måleenhet skal være prosent oksygen (% O2) 

o Må kunne registrere desimaltall 

o Må kunne registrere en verdi + toleranse 

o Trenger ikke begrensning på maks-/minimumsverdi 

 Felt «Lysforhold» 

o Vil ha behov for å registrere forskjellig type informasjon 

o Må være fritekstfelt 

 Felt «Renhold» 

o Vil ha behov for å registrere forskjellig type informasjon 

o Må være fritekstfelt 

 Alle felter skal ha kort hjelpetekst i form av «svevetekst» som vises når musepeker holdes over 

feltet. 

 Trenger ekstra forklaring til sjekkboksene under Sikring og Bevaring som sier hva dette er, og 

hva informasjonen brukes til (rapport til KD). 

 Sjekkboks for «Luftfuktighet og temperatur» splittes i to sjekkbokser, en for «Relativ 

luftfuktighet» og en for «Temperatur». Hvordan dette settes sammen i rapporteringen til KD 

vil være opp til det enkelte museet. 

 Informasjon om sist endret dato og sist endret av (bruker) skal vises nederst på siden. 

 
Torkild gikk i gjennom forbedret trådskisse for bruk av plukklisten. Det ble besluttet at nåværende 
plassering til objektene/nodene må vises i listen slik at man ser hvor objektene/nodene flyttes fra.  
 
Avklaringer angående kontroll og observasjoner ble ikke diskutert på grunn av mangel på tid, disse 
vil bli diskutert på neste møte. 
 
Neste møte i referansegruppen blir 1. juni kl 09.00. 
 
Referent: Line Arild Sjo  
30.05.2016 


