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MUSIT Ny IT-arkitektur, pilot  

Referat fra møte i referansegruppen for magasinmodul 

 
Møtested: Videomøte 
Tid: 20. oktober 2016 kl. 11.00-12.30 
 
Til stede:  
Wenche Brun, Arkeologisk museum, UiS 
Karstein Hårsaker, Vitenskapsmuseet, NTNU 
Heini Rämä, Tromsø museum, UiT 
Marielle Bergh, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 
Espen Uleberg, Kulturhistorisk museum, UiO 
Line Arild Sjo, prosjektleder Ny IT-arkitektur MUSIT 
 
Ikke til stede: 
Dawn Williams, Naturhistorisk museum, UiO 
 

Tema for møtet: 
Diverse avklaringer, se underlag til møtet Underlag til RG-møte 19.10.2016. 
 
Referat: 
 
Avklaringer: 

 Forslag om å synliggjøre om det finnes utførte observasjoner eller kontroller i listen med noder 
utgår.  

o Det kom innspill om at det er behov for å kunne ta ut liste over utførte 
observasjoner/kontroller, søke opp noder der det er utført observasjoner/kontroller 
mm. Dette vil ikke tas som del av piloten, men må diskuteres senere. Det antas at det vil 
være tilsvarende behov for analyse, lån osv. 

 Forklaring til ikon for observasjon og kontroll: Det legges inn tooltip på ikon for observasjon og 
kontroll i listen med observasjoner og kontroller. + erstattes med ikon for hhv observasjon og 
kontroll på knappene Ny observasjon og Ny kontroll. 

 Sortering av lister: 
o Liste med kontroller og observasjoner sorters på Utført dato, med nyeste øverst. 
o Liste med objekter sorteres på Museumsnr, deretter Unr, deretter Term/Artsnavn. 
o Liste med noder sorteres på Type, deretter Navn 

 Visning av liste med kontroller og observasjoner: 
o Ønsker at filtrering valgt av bruker (vise observasjoner, kontroller eller begge deler) 

beholdes så lenge man er i visning av observasjoner og kontroller (også etter at ny 
observasjon eller kontroll er lagt til eller man har sett på utført observasjon eller 
kontroll), men at visningen går tilbake til standard når man går ut av denne visningen 
(velger visning av magasin mm). 

 Visning av liste med noder eller objekter: 
o Det ønskes mulighet for visning av noder og objekter samtidig. 
o Samtidig visning av noder og objekter skal være ihht alternativ 1. 
o Det må være mulig å kollapse eller på annet vis skjule den ene listen (vise bare noder 

eller bare objekter) 
o Det ønskes at samtidig visning av noder og observasjoner settes som standard. 
o Dersom bruker velger å vise bare noder eller bare objekter skal denne visningen 

beholdes inntil man gjør en annen operasjon (vise observasjoner/kontroller, 
plukklisten, osv) 
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 Plukklisten forenkles ihht forslag. Det ønskes sortering av plukklisten, tilsvarende som for 
sortering av listene med noder og objekter. 

 Menyvalg for plukklisten: Foretrekker alternativ 2, forutsatt at ikonene blir tydelige nok, ellers 
alternativ 1. 

 Synliggjøre at node eller objekt er lagt til plukklisten: Foretrekker alternativ 2, samt at ikon på 
menylinjen pulser når noe legges til. 

o Ønsker at ikon for å legge node/objekt til plukklisten også kan benyttes til å fjerne 
node/objekt fra plukklisten. I så fall bør det da benyttes handlekurv med + og - for å 
hhv. legge til og fjerne node/objekt fra plukkliste. 

 Det ønskes at bruker får spørsmål om flytting før flyttingen utføres (Vil du flytte x til y?) 

 Ønsker følgende start-sted for flyttedialog: 
o Nodens/objektets parent ved flytting av en node eller objekt 
o Laveste (nærmeste) felles node ved flytting av flere noder eller objekter 

 Plukkliste etter utført flytting: Beholdes som nå, dvs flyttede noder/objekter blir beholdt, 
plassering oppdateres, markering beholder 

o Det ble diskutert om det er mulig å synliggjøre på et vis hvilke noder/objekter som er 
blitt flyttet, uten at det ble noen konklusjon. 

 Forslag om å vise antall noder og objekter også på toppnivå utgår. 

 Ønsker å kunne registrere lengde og bredde (areal beregnes), alternativt manuelt oppgi areal 
(istedenfor lengde og bredde). Det er ikke behov for areal fra og til, kun ett areal. 

 Rapport til KD  
o Skal benytte areal fra (ev. bare areal, jf. punkt over) 
o Tilgjengelig for brukere med Les rettighet 

 Det ønskes at systemet husker hvilken node som var valgt før kontekstbytte, slik at man 
kommer tilbake dit når man klikker på «Magasin» i toppmenyen. 

 
Bruk av Artsnavn ikke diskutert på grunn av liten tid. 
 
Neste møte i referansegruppen ikke avtalt. Neste testdag 26. oktober hos hver enkelt, 
videomøter underveis. 
 
Referent: Line Arild Sjo 
01.11.2016 


