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Notat 

Til: MUSIT koordineringsgruppe / faggruppe gjenstandsbase 

Kopi til:  

Frå: Torkel Johansen 

Signatur:  

Utkast til forvaltningsmodul, gjenstandsbasen 
Vedlagt følger utkast til forvaltningsmodul med korte notater om innhald og funksjonalitet. Utkastet 
er laget med følgende premisser:  
 
1) Forvaltningsmodulen skal integreres med gjenstandsbasen, og bruke datasettet her som 

utgangspunkt for håndtering av gjenstandene. Dette betyr at en må ha et samsvar mellom 
innhold i magasiner og tilvekstkatalog, og endre tilpasse datasettene deretter.  
 

2) Forvaltnings- og magasinmodul skal vises som faner i gjenstandsbasen, og det skal være gitte 
tilgangsrettigheter for å å få adgang til å lese og skrive i disse fanene.  
 

3) Forvaltningsmodulen skal bruke magasinmodulen slik den er utviklet i etnografibasen som 
plasserings- og lokaliseringsverktøy. Magasinmodulen blir en egen fane.  
 

4) Forvaltningsmodulen skal kunne registrere data både i gjenstands- og hendelsesvisning. Dvs., 
en skal ha 2 skjermbilder med henholdsvis (a) enkeltgjenstander med tilknyttede hendelser, og 
(b) hendelser med tilknyttede gjenstander.  

 
5) Hvert museum må sjølv ta stilling til hvilke hendelser og statuser en ønsker å registrere. 

Imidlertid må en komme til enighet vedrørende hendelser som stiller krav til funksjonalitet og 
struktur, for eksempel utlån.  
 

26.01.2009,  
 
Torkel Johansen 
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Forvaltningsfane, skjema 1: Gjenstander med tilknyttede hendelser 
Registrering av flere hendelser knyttet til hver gjenstand. Dobbeltklikk på hendelse i grid åpner eget hendelsesskjema (skjema 2).  
Noen tilleggsfelt foreslås i henhold til opprinnelig skisse:  
Felt Beskrivelse 
Innkomst Registrering av innkomsttype. Valgliste med verdier funn, gave, kjøp, annet.  
Fagområde Registrering av fagområde / delsamling ved museet, eksempelvis ”arkeologi”, ”etnografi”, ”numismatikk”  
Lokalisering Viser lokaliseringsdata i tekst, hentet fra magasinmodulen.  
Katalog Delskjema som angir bibl. referanse til oppr. katalog. Viktig mht. revisjon, som gjøres i henhold til en gitt katalog, samt mht. 

”særsamlinger” med egne kataloger (eks: Hammers samling).  
Uunr ”Magasinnummerering” av enkeltgjenstander under samme undernummer 
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Hendelser og status:  
Registrering av hendelser har to felt: angivelse av hendelsestype, samt registrering av status for hendelsestypen. Status er kun relevant for enkelte 
hendelser. Denne hendelseslisten er et forslag basert på eksisterende praksis ved VM, samt enkelte tillegg fra hendelseslisten fra etnografimodul 
ved KHM . Hvert museum må selv bestemme hvilke hendelsestyper og status en ønsker å operere med. Hendelser som stiller krav til 
funksjonalitet og databasestruktur må en imidlertid bli enige om (eksempel: håndtering av utlån).  
 
Hendelsesliste:  
Hendelser / status  

a. Analyse 
b. Utlån 

i. Utlånt 
ii. Fornyet utlån 

iii. Utlånsdato overskredet 
c. Retur av utlån 
d. Magasinering 
e. Innkomst 
f. Katalogisering 

i. Under arbeid 
ii. Ferdig katalogisert 

g. Internt uttak 
i. Undervisning 

ii. Forskning 
iii. Konservering 

iv. Utstilling 
v. Fotografering 

h. Kassering 
i. Revisjon 

i. Overensstemmelse med katalog 
ii. Manglende samsvar med katalog 

iii. Bortkommet 
iv. Kassert 
v. Gitt bort 

vi. Ikke revidert 
j. Tilstandsvurdering 
k. Observasjon 
l. Verditaksering 
m. Korreksjon 
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Skjema 2: hendelser med tilknyttede gjenstander 
Kommentar: Registrering av flere gjenstander på samme hendelse. Åpnes ved dobbeltklikk i skjema 1. Dobbeltklikk på gjenstand i grid åpner 
skjema 1 igjen. Endringer i hendelsen vil da også vises i skjema 1 etter registrering.  
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- Ønskelig med ”dra-og-slipp”-funksjonalitet fra gjenstandsbasens søkegrid i ”splittvisning”: en søker opp gjenstander i gjenstandsbasen, 
og drar disse over til gjenstandsgrid i hendelsesskjema, for eksempel ved utlån av flere gjenstander til samme sted.  
 

-  
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