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MUSIT Ny IT-arkitektur, pilot  

Referat fra møte i referansegruppen for magasinmodul 

 
Møtested: Videomøte 
Tid: 31. august 2016 kl. 09.00-10.00 
 
Til stede:  
Heini Rämä, Tromsø museum, UiT 
Marielle Bergh, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 
Espen Uleberg, Kulturhistorisk museum, UiO 
Wenche Brun, Arkeologisk museum, UiS  
Dawn Williams, Naturhistorisk museum, UiO 
Karstein Hårsaker, Vitenskapsmuseet, NTNU 
Susan Matland, Daglig leder Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) 
Line Arild Sjo, prosjektleder Ny IT-arkitektur MUSIT 
 
Tema for møtet: 
Avklaringer angående datoer og etiketter. Forankring av forslag til forenklinger.  
 
Referat: 
Avklaringer: 

 Datoer skal vises på følgende format: DD.MM.YYYY 

 Informasjon på etiketter for stedsnoder i magasin: Navn på stedsnoden og strekkode eller 
QR-kode.  

 Strekkodene og QR-kodene må inneholde identifikator til stedsnoden. QR-kodene kan i 
tillegg inneholde mer informasjon  Dawn sjekker hvilken informasjon som ligger i QR-
kodene som til NHM. 

 Både VM og NHM har i dag navn på overordnet taksonomisk gruppe som del av 
informasjon på etikettene. Det nye systemet vil ikke ha nok informasjon til å generere dette 
før objektene er migrert over. Inntil videre kan dette enten løses ved at det innføres et eget 
felt som del av egenskapene til stedsnodene, eventuelt at kommentarfeltet benyttes til 
denne informasjonen slik at det kan tas med på etikettene. 

 Etikettene kan ikke være for store, og må kunne ha forskjellig størrelse avhengig av hva som 
skal merkes: etiketter til bruk på hyller må være smale, etiketter til esker kan være mer 
firkantet osv. 

  Dawn, Espen og Karstein sender eksempler på etiketter til utviklingsteamet. 

 Utviklingsteamet kan låne strekkodeleser fra KHM for å teste lesing av strekkoder mot nytt 
system. 

 
Forankring av forslag til forenklinger: 

 Lesing av QR-koder utsettes til neste fase (dvs. etter piloten). 
o NHM har egen leser for både strekkoder og QR-koder. Dersom denne emulerer 

tastetrykk tilsvarende som strekkodeleserne, vil det fungere å lese QR-koder med 
denne leseren. 

o Utviklingsteamet kan låne strekkode- og QR-kode leser fra NHM for å teste lesing 
mot nytt system. 

 Antall objekter og undernoder vil ikke bli vist i liste over stedsnoder, kun i venstre som 
informasjon om stedsnoden man står på. 

 Det vil ikke bli vist miljødata på utførte kontroller, kun ved registrering av ny kontroll. 
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Annet: 

 Det ble understreket at det er en forventning om at det vil bli mulig å søke på alt mulig som 
finnes i databasene i det nye systemet. Et slikt fritt søk vil være helt avhengig av innføring 
av en søkemotor, noe som ikke vil komme på plass som del av piloten. 

 Testdagene på USIT 20. september og 4. oktober blir fra kl. 9 til kl. 15. 
 
Neste møte i referansegruppen blir 7. september kl 09.00. 
 
Referent: Line Arild Sjo 
02.09.2016 


