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MUSIT Ny IT-arkitektur  

Referat fra møte i referansegruppen for analyse 

 
Møtested: USIT 
Tid: 16. februar 2017 kl. 09.00-14.30 
 
Til stede:  
Lisbeth Prosch-Danielsen, Arkeologisk museum, UiS 
Lars Erik Johannessen, Naturhistorisk museum, UiO 
Susan Braovac, Kulturhistorisk museum, UiO 
Camilla Nordby, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 
Karstein Hårsaker, Vitenskapsmuseet, NTNU 
Stein Olsen, utvikler Universitetets senter for informasjonsteknologi, UiO 
Knut Petter Meen, arkitekt ny IT-arkitektur MUSIT 
Line Arild Sjo, prosjektleder ny IT-arkitektur MUSIT 
 
Tema for møtet: 
Avklaringer, se underlag til møtet Underlag til møte i referansegruppen for analyse 16.02.2017. 

 
Referat: 
Avklaringer: 
 
1. Avledede objekter: Se vedlagte skisse, denne vil bli forklart og gjennomgått på møtet. 
 
Svar: Skissen ble gjennomgått og det ble besluttet at forslaget med prøveobjekter i ny løsning vil 
dekke behov for avledede objekter i analysemodul. Følgende punkter ble diskutert/understreket: 

 Det kan opprettes prøveobjekt uten at det knyttes noen analyse til den. 

 Et samlingsobjekt kan også være en prøve, det vil si at det må kunne knyttes en analyse til et 
samlingsobjekt uten at det registreres noe prøveuttak. 

 Det er kun analyseresultatet som klausuleres, ikke prøven. 

 Det må være mulig å gjøre analyse på flere objekter/prøver samtidig, med ett felles resultat 
eller forskjellige resultat. 

 Det må være mulig å knytte vedlegg (pdf/bilder) til prøvene. 

 Det er viktig å kunne se alle objekter/prøver som inngår i en analyse, samt å kunne se alle 
analyser tilhørende ett objekt. 

 Det må være mulig å endre/forlenge dato på klausulen. Kun bruker med admin-rettighet (eller 
lignende) kan se analyseresultatet så lenge det er klausulert. 

 Det ble diskutert hva som skal skje med analysene som er utført som del av konserveringen i 
arkeologibasen, om dette skal migreres eller ikke. Prosjektet må gjøre en vurdering av dette. 
Det ble også diskutert om man skal fortsette å registrere enkelte analyser i 
konserveringsmodulen som tidligere. Dette vil sannsynligvis avhenge av arbeidsprosessen og 
hvilken type analyse det er snakk om. 

 Saksbehandling/forespørsel i forkant av analysen registreres i ePhorte, ikke i analysemodulen. 

 Karstein og Lars Erik diskuterer med analysemodul for lav med relevante fagmiljø med tanke 
på mulighet for forenkling av lavanalysene i den nye analysemodulen. Stein sjekker om det er 
noen felter i lavanalysen som ikke er tatt i bruk. 

 
2. Endring av analysehendelsen:  

a. Skal alle kunne endre en analysehendelse, eller er det bare den som har opprettet 
hendelsen som kan endre den? 
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Svar: Alle med tilgang til analyse skal kunne endre analysene tilhørende sitt museum. 
 

b. Skal all informasjon være mulig å endre så lenge hendelsen ikke er avsluttet, eller er det 
noe informasjon som ikke bør være mulig å overskrive? 

 
Svar: Alt unntatt type analyse skal være mulig å endre. 
 

c. Skal det være historikk på endringene? 
 
Svar: Ja, det skal være full historikk slik at det er mulig å se både hvem som har endret, når og hva 
som er endret. 
 

d. Hvor lenge skal det være mulig å endre en analyse? Skal dette være brukerstyrt eller 
tidsbegrenset? 

 
Svar: Det ble diskutert om «Avsluttet» skal bety at analysen ikke lenger kan endres, og at dette 
kun kan oppheves av bruker med admin-rettighet. Erfaring fra konservering tilsier at dette kan føre 
til at hendelsene aldri merkes som avsluttet. Det ble besluttet at det ikke skal være noen 
begrensning på hvor lenge analysehendelsene kan endres. «Avsluttet» blir da bare en status på 
analysen som indikerer at resultat er registrert, ikke noe som begrenser om analysen kan endres 
eller ikke.  
 
3. Skal det være mulig å opprette analyser med objekter fra forskjellige samlinger? Eventuelt ulike 

museer? 
 
Svar: Det vil ikke være behov for å ha objekter fra ulike museer i samme analyse. Objekter fra ulike 
samlinger ble diskutert litt frem og tilbake. Det kan tenkes at en analyse kan omfatte objekter fra 
ulike samlinger, men det ble besluttet at vi holder oss til en og en samling i starten. Analysene 
knyttes til samlingen slik at man ved søk og opplisting av analysehendelsene får opp analysene 
tilhørende valgt samling. 
 
4. Gjennomgang av hvilke objektdata som må være tilgjengelig for eksport (dersom dette er klart). 
 
Svar: Naturhistorie trenger informasjon om takson, innsamlingssted og -dato (eksport tilsvarende 
GBIF-dumpen), men tar en gjennomgang og lager liste over konkrete felter som må være med i de 
ulike eksportene. Referansegruppens medlemmer fra kulturhistorie snakker sammen og blir enige 
om hvilke data de trenger eksport av. 
 
5. Gjennomgang av analysetypene med tanke på felter for registrering av resultat. 
 
Svar: Excel-arket skal i utgangspunktet være riktig, men det kan hende de som jobber med de 
ulike analysene bør konsulteres på sikt.  Referansegruppen tar en gjennomgang av analysetypene 
og prioriterer de viktigste. Frist: tirsdag 28. februar. 
 
Annet: 

 Line sjekker om migrering av BioArkeologisk materiale inn i arkeologisk base for AM står på 
handlingsplanen. Svar: Nei, dette har ikke vært meldt inn og er derfor ikke prioritert. 

 Det er sterkt ønske om å få inn en arkeolog (som er storbruker av basen) i referansegruppen.  
Line sjekker med Susan om det er mulig å finne noen. 
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 Det skal ikke være mulig å slette en prøve. Dersom det ved en feiltakelse er registrert at det er 
tatt ut prøve som ikke er reell, skal dette indikeres med en status på prøven. Det må være mulig 
å endre type prøveuttak. 

 Det er ønskelig med synonym eller lignende på laboratorienavn slik at det er mulig å ta vare på 
gammelt navn dersom navn på et laboratorium endres. Trenger historikk på navneendringer. 

 Det er ønskelig å kunne generere oversikt/rapport over alle analyser utført av ett laboratorium. 
Må da kunne bruke både gammelt og nytt navn (dersom laboratoriet har endret navn). 

 
Neste møte i referansegruppen blir videomøte 28. februar kl 12.30. 
 
Referent: Line Arild Sjo  
23.02.2017 


