
MUSITs faggruppe karplanter 

 

Møte man. 31 okt kl 10-15 ved Agder naturmuseum. 

 

Deltakere: Per Arvid Åsen (Agder naturmuseum), Oddvar Pedersen & Charlotte Sletten Bjorå 

(Naturhistorisk museum), Tommy Prestø (NTNU Vitenskapsmuseet), Anne-Cathrine Scheen 

(Stavanger museum), Solfrid Hjelmtveit (Universitetsmuseet i Bergen), Stein Olsen (DUG) 

 

Torbjørn Alm (Tromsø museum - Universitetsmuseet), Jarle Ebeling & Vidar Bakken (DUG) 

var forhindret fra å møte. 

 

Saksliste  

1. Oppfølging av progresjon karplanteapplikasjonen – relevante MP jfr. årsplanen:  

 

MP2: Lånemodulen. 

Lånemodulen fungerer nesten, men er ikke helt oppe og går. Mangler funksjon for å vise at et 

belegg er på lån. Viktig å få den ferdig i år. Tilpassing til VM og UM tidlig i 2012. Agder 

naturmuseum er også interessert i å få tilgang til lånemodulen så snart som mulig. 

 

MP3: teste og migrere data TMU.  

Migreringen av TMU skal være ferdig i år og det er realistisk at det går. Tommy og Stein har 

ryddet godt opp. Det har vært 35000-40000 poster med feil, og mange usystematiske feil. Det 

blir ryddet opp i en del og laget lister over gjenværende problemer som TMU må rydde i selv. 

Det gjenstår også litt på migreringsskripet. Migreringen av TMU har førsteprioritet. 

 

MP4: teste og migrere data NHM nordisk. 

Oddvar har ryddet bra opp og nå er det klart for migrering når DUG har kapasitet. 

Migreringsskriptet er for så vidt klart. Hovedbasen er lukket for oppdateringer og migreres 

først. Etterpå tas tilveksten i innlesningsbasene, ”satelittene” (ca 15000 poster). Dermed kan 

produksjonen holdes i gang under migreringen også. Migreringen av NHM nordisk skjer etter 

at TMU er migrert. 

 

MP6: Import av flat fil.  

Har ikke skjedd så mye med dette siden Rituvesh som har jobbet mest med dette er ute i 

permisjon. Det synes best å dele dette i to omganger. Først få på plass muligheten for import 

av nye data. Og etter hvert også få muligheten til å gjøre oppdateringer på eksisterende data 

(for eksempel oppdateringer av UTM). (Slik at det siste blir et eget punkt). Det er lite 

sannsynlig at det skjer noe med dette før 2012. 

 

MP8: Rapportformularer.  

Oddvar viste noen eksempler på rapporter, for eksempel standard rapport og korrekturrapport. 

Disse tas til grundig vurdering på museene til neste møte. 

 

MP 9: Videreutvikling og effektivisering. 

Her er mye kommet på plass, men litt gjenstår. Funksjoner som ”personlig tab- rekkefølge” 

og ”siste bestemmelse vises på hovedskjermbildet” er implementert i produksjonsbasen. 

Kopieringsoppsett er også stor sett på plass, men det mangler noen småting som er lovet fikset 

i løpet av noen dager. (Noe er gjort klart men ikke tilgjengelig enda). De nye memofeltene er 

også på plass, men plasseringen av disse må endres og navnene på flere felt må endres. Dette 

er også lovt utført i løpet av kort tid. 



 

To punkter som har gått litt i glemmeboken er ”utklippstavle” og ”oppslag etter hvert som 

man skriver”. Disse tingene ble diskutert og tilbakemeldingene fra DUG var at dette skulle 

kunne ordnes. DUG har de spesifikasjonene de trenger for å lage ”utklippstavle”, mens 

”oppslag etter hvert som man skriver” er en større utviklingsoppgave. Faggruppen for Sopp 

og lav har laget kravspesifikkasjon for denne funksjonen. Da er det naturlig at vi overlater 

dette punktet til dem. 

 

Andre punkter: 

Charlotte bad om at termen ”Validated taxon name” blir endret til ”Accepted taxon name”. 

Alle var enig i dette og vi ber DUG gjøre denne endringen. 

 

Voucher-modul: Det ble diskutert behovet for en slik modul. Dette har også vært diskutert i 

sopp/lav- og entomologi-gruppene. 

 

Bjørn Petter Løfall (NHM) har jobbet med synonymisering av personregisteret ved NHM. 

 

2. Forslag til aktiviteter på handlingsplanen for 2012.  

Her ble alle punktene diskutert og gitt første eller andre prioritet. 

 

Førsteprioritet (i tilfeldig rekkefølge): 

- tilpassing av lånedatabase for VM og UM 

- migrering Agder naturmuseum 

- migrering Stavanger museum (samtidig med Agder?) 

- import av flat fil 

- rapportformularer 

- geografiregister 

 

Andreprioritet (i tilfeldig rekkefølge): 

- etiketter 

- import av oppdaterte/endrede data 

- personregister 

- evaluering og kvalitetskontroll (bl.a. layout) av kartvisningen 

- implementering av funksjonalitet fra sopp/lavbase 

- Fellesmøter med sopp og lavgruppen 

  

3. Leder av karplantegruppa 2012. 

Solfrid tar over som leder av karplantegruppa mens Charlotte er i permisjon. 

 

4. Tilbakemelding på brukerveiledningen. 

Det ble ikke tid til å ta en fullstendig gjennomgang av brukerveiledningen. Museene sender 

sine kommentarer til DUG. 

 

5. Eventuelt. 

Ingen saker. 

 

Neste møte: Foreslått lagt til Oslo onsdag 18. januar.  

 

Solfrid Hjelmtveit, 

referent 


