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MUSIT Ny IT-arkitektur, pilot  

Referat fra møte i referansegruppen for magasinmodul 

 
Møtested: Videomøte 
Tid: 20. april 2016 kl. 09.00-10.30 
 
Til stede:  
Dawn Williams, Naturhistorisk museum, UiO 
Marielle Bergh, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 
Heini Rämä, Tromsø museum, UiT 
Espen Uleberg, Kulturhistorisk museum, UiO 
Karstein Hårsaker, Vitenskapsmuseet, NTNU 
Susan Matland, Daglig leder Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) 
Line Arild Sjo, prosjektleder ny IT-arkitektur MUSIT 
 
Ikke til stede: 
Monica Hansen, Tromsø museum, UiT 
 
Tema for møtet: 
 Gjennomgang av trådskisser tilpasset mobil for visning og navigering i magasinet og i 

plukklisten, samt tilhørende avklaringer, se underlag til møtet Skisser magasin 

 Avklaringer/forankringer, se underlag til møtet Avklaringer og forankringer med 
referansegruppen for magasin 20.04.2016. 

 
Referat: 
Gjennomgang av presentasjon som viser trådskisser tilpasset mobil for visning og navigering i 
magasinet og i plukklisten. Se for øvrig punkt 4 under avklaringer. 
 
Innspill og spørsmål fra referansegruppen:  

 Det er sterkt ønske om trevisning av magasinhierarkiet (som i dagens løsning). 

 Kan plukkliste opprettet på mobil «overføres» til desktop, og plukkliste opprettet på desktop 
«overføres» til mobil? 

 Vil det kunne være mulighet for å sende plukkliste til andre (kan i dagens system eksportere 
liste og sende til andre)? 

 
Avklaringer/forankringer: 
 
1. Jf. krav om miljødata (informasjon om ønsket klima/miljø) som del av egenskaper på 

stedsnodene: Er det behov for å kunne registrere en kommentar? Dersom man f.eks. endrer 
miljødata som konsekvens av omdefinert bruk, kan det være behov for å registrere en 
begrunnelse for dette. Eller er det unødvendig? Skal historikk på endring av miljødata tas vare 
på?  

 
Svar: Trenger ikke historikk på miljødata, men kommentarfelt kan være greit å ha. 
 
2. Jf. mulighet til å registrere observasjon som del av kontroll av stedsnode: Er det behov for å 

kunne registrere observasjon uten å ha en kontroll?  
 
Svar: Observasjon må kunne registreres utenom kontroll i tillegg til at det kan registreres som del 
av en utført kontroll. 
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3. Jf. tiltak som del av kontroll/observasjon: Er dette forslag til tiltak som bør utføres, eller selve 

tiltaket? Er det naturlig at tiltaket er del av observasjonen, eller skulle dette vært uavhengig av 
observasjon?  

 
Svar: Tiltakene er forslag til tiltak som bør utføres. Trenger også en status eller lignende som sier 
om tiltaket er utført. Tiltak må kunne opprettes om del av kontroll eller observasjon. 
 
4. Jf. spørsmål i presentasjon som viser trådskisser tilpasset mobil for visning og navigering i 

magasinet og i plukklisten (underlag til møtet)  
 
Svar: 

 Totalt antall objekter på undernoder vises på «knapp» Objekter sammen med antall objekter 
på valgt node (<antall objekter på noden>/<totalt antall objekter på undeliggende noder>). NB 
totalt antall objekter må inkludere antall objekter på aktuell node i tillegg til antall objekter på 
undernodene.  

 Bruke begrep «objekter» ikke «samlingsobjekter» eller «gjenstandsobjekter» om objekter 
(gjenstander) i samlingen. 

 Bruke begrep «undernoder» ikke «underenheter» om underliggende noder i 
magasinhierarkiet. 

 I liste over undernoder skal totalt antall objekter på underliggende noder vises i tillegg til antall 
objekter på noden og antall undernoder. 

 Funksjonalitet som må være tilgjengelig på den enkelte noden i tillegg til «knapper» for visning 
av objekter og undernoder (i denne rekkefølgen): 

o Registrere kontroller/observasjoner/tiltak 
o Vise miljødata 
o Administrasjon av noden 

 Det er behov for å kunne gjøre operasjoner på enkeltelementer i plukkliste 

 Administrasjon av nodene (slette, endre navn, legge til ny node) skal ikke være tilgjengelig fra 
plukklisten 

 Følgende operasjoner vil være naturlig å utføre på mobil: 
o Flytting av objekter og noder 
o Registrere kontroller og observasjoner – avhengig av om plukkliste kan overføres 

mellom mobil og desktop 
o Administrasjon av noder kan godt være tilgjengelig, men vil sannsynligvis ikke bli brukt 

mye på mobil 
 
5. Er det behov for å skille tilgang til de ulike fagfeltene/samlingene 

(etnografi/arkeologi/numismatikk/zoologi/botanikk) i magasinet? Skal en magasinforvalter ha 
innsyn (og kunne plassere objekter i magasin) på tvers av samlingene?  

 
Svar: Tilgang i magasinet må skilles på de ulike fagfeltene/samlingene. Dersom en bruker skal ha 
tilgang til flere fagfelt/samlinger i magasinmodulen, må han tildeles flere roller. 
 
Forankringene ble ikke diskutert på grunn av mangel på tid, disse vil bli diskutert på neste møte. 
 
Neste møte i referansegruppen blir 26. april kl 14.00. 
 
Referent: Line Arild Sjo  
25.04.2016 


