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MUSIT Ny IT-arkitektur  

Referat fra møte i referansegruppen for analyse 

 
Møtested: Video 
Tid: 19. april 2017 kl. 09.00-11.00 
 
Til stede:  
Lars Erik Johannessen, Naturhistorisk museum, UiO 
Karstein Hårsaker, Vitenskapsmuseet, NTNU 
Susan Braovac, Kulturhistorisk museum, UiO 
Camilla Nordby, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 
Thomas Olsen, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 
Marie Solum Strand, interaksjonsdesigner ny IT-arkitektur MUSIT 
Line Arild Sjo, prosjektleder ny IT-arkitektur MUSIT 
 
Ikke til stede: 
Lisbeth Prosch-Danielsen, Arkeologisk museum, UiS 
 
Tema for møtet: 
Avklaringer og gjennomgang av skisser, se underlag til møtet Underlag til møte i 
referansegruppen for analyse 19.04.2017. 

 
Referat: 
 
1. Gjennomgang av vedlagte skisser, Registrere analyse 

 Status «Påbegynt» kan lett misforstås, erstattes av «Under forberedelse». 

 Status «Venter på resultat» endres til «Sendt/venter på resultat». 

 Objekter og prøver kan ikke legges til eller fjernes fra analysen dersom den har annen 
status enn «Under forberedelse». 

 «Formål med analysen» skal være kombifelt, det vil si at bruker enten kan velge fra liste 
eller skrive inn egen verdi. 

 Funnr må inn i tabell med objekter/prøver på analysen, på grunn av 
steinaldersamlingene. 

 Det beholdes to kommentarfelt på analysen; ett for beskrivelse/kommentar på analysen, 
og ett for kommentar til resultat. 

 Behov for å kunne opprette analyse uten tilknyttet objekt eller prøve ble diskutert, men 
inntil videre opprettholdes krav om at minst ett objekt eller prøve må være tilknyttet 
analysen før den lagres. 

 Klausulering: 
o Feltene «Klausulert for», «Årsak til klausulering» og «Sluttdato» skal være 

påkrevd dersom resultatet er klausulert. 
o Felt «Klausulert for» skal ikke ha oppslag i lokalt personregister. 
o Trenger også felt som angir hvem som har klausulert resultatet, dvs nytt felt 

«Klausulert av». 
o Felt «Klausulert av» skal ha oppslag i lokalt personregister. Eventuell nemd som 

beslutter klausulering legges inn i museets personregister. 
o Feltene «Opphevet av» og «Årsak til oppheving» skal være påkrevd dersom 

klausuleringen oppheves. 
o Felt «Opphevet av» skal ha oppslag i lokalt personregister. Eventuell nemd som 

beslutter oppheving legges inn i museets personregister. 
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 Personer tilknyttet analysen: 
o Navnefelt skal ha oppslag i lokalt personregister, men det skal også være mulig å 

legge inn andre navn. 
o Rekkefølgen på Navn og Rolle skal være som i dagens konserveringshendelse. 

(Sjekket etter møtet: Rekkefølgen er Navn, Rolle) 
o Det er nødvendig med mouseover eller lignende med forklaring til hva som er 

ment med de ulike rollene. Det bør vurderes å finne mer konkrete og/eller 
beskrivende roller slik at de er mest mulig selvforklarende.  

 
Avklaringer: 
 
2. Eksport av analysedata 
 

a. Er det tilstrekkelig med en eksport som tar med «alt» av data for analysen, tilknyttede 
prøver og objekter, eller må det også lages egne eksporter for oversending av data til 
Corema, BOLD, osv.? 

 
Svar: I første omgang vil det være nok med en eksport som tar med «alt», men det er viktig at 
feltene har fast plass i eksporten slik at den blir mest mulig enkel å tilpasse til de ulike behovene. 
På grunn av forskjell på tilgjengelige felter for natur- og kulturhistoriske objekter, er det mulig det 
må lages en eksport for naturhistorie og en for kulturhistorie, samt en som er felles for begge. 
Dersom det er enkelt å få til, vil det beste være om bruker selv kan velge hvilke felter som skal være 
med i eksporten. På sikt ønskes også mulighet for å lagre selvdefinerte eksprt/rapportmaler som 
kan deles på tvers av museene. 
 

b. Dersom det skal lages egne eksporter for oversending av data til Corema, BOLD, osv, 
hvilke felter skal disse inneholde? 

 
Svar: Utgår, jf. svar på punkt a. 
 

c. Hvilke andre systemer enn Corema og BOLD trengs det eventuelt eksporter for 
overføring av data til? Og hvilke felter skal disse inneholde? 

 
Svar: Utgår, jf. svar på punkt a. 
 

d. Er det behov for andre eksporter enn utlisting av data til flat fil? Det er nevnt rapporter i 
kravspek, hva skal disse inneholde og hvordan skal de se ut? 

 
Svar: Uklart hva man har tenkt, uansett vil dette først bli relevant i neste fase. Man kan da tenke 
seg skreddersøm av egne eksporter og rapporter. 
 

e. Hvordan oversendes eksport til andre? Er det utskrifter som sendes sammen med 
prøvene, digital oversendelse (i såfall hvordan), annet? (Merk at format på eksporten vil 
gi føring på format på import, og motsatt.) 

 
Svar: Oversendelse stort sett i form av vedlegg i e-post, utskrift eller ved at eksporten lagres på 
filområde som kan nås fra analysestedet. 
 
3. Jf. beslutning om at navn på analysested (laboratorium) som vises på analysen skal være slik 

det var når analysen ble opprettet. Hvor viktig er dette? Det er mye enklere å vise nåværende 
navn, og eventuelt ha mulighet til å vise gammelt navn i tillegg. 
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Svar: En del diskusjon frem og tilbake, men konkluderte med at det er greit å vise det nyeste 
navnet, eventuelt med mulighet til å kunne se det gamle i tillegg. Det viktigste er at det er mulig å 
søke på både gamle og nye navn.  
 
4. Vi trenger oversikt over hva som er absolutt minimum som det må være mulig å søke på av 

a. Analysefelter 
b. Felter på prøvene 
c. Felter på objektene 

 
Svar: Tas som hjemmelekse. Line lager liste med tilgjengelige felter som sendes til 
referansegruppen.  
 
5. Vil det være behov for å vise både objekter/prøver og (analyse)hendelser i samme søkeresultat? 

Eller vil man enten søke etter objekter/prøver eller analyser (input i søket vil uansett kunne 
være kombinasjon av objekt, prøve og analysefelter)? 

 
Svar: Det er ikke behov for å vise objekter/prøver og analyser i samme resultat. Men, ønsker ett 
søkevindu der man kan velge om det søkes etter objekter/prøver eller analyser. 
 
Annet: 
 
Status på «hjemmeoppgavene» 

 Analysetyper med spesifikke felter:  
o Susan sender sine kommentarer 
o Lars Erik lager en siste (?) versjon etter møtet og sender til referansegruppen. 

 Liste med status, prøvetype, medium, kontainer:  
o Mangler prøvetype for kulturhistorie. For arkeologi vil prøvetype være materiale.  
o I Intrasis er prøvetype og analysetype det samme, f.eks. C14-prøve. Det ble diskutert om 

dette skal videreføres i analysemodulen, men dette ble forkastet. 
o Line lager liste med alle eksisterende materialene, samt forsøker å gruppere dem. Listen 

sendes referansegruppen. 
o Susan/Camilla/Thomas kan deretter gruppere i prøvetype og prøveundertype dersom 

dette er mulig, samt ser om det er noe som mangler, f.eks. pollenprøver eller lignende. 
o Drilling, skraping osv. er måten prøven tas på. Dette flyttes til Behandling. Det vurderes 

om Behandling (Darwin Core: Treatment) bør ha annen benevning slik at det er mer 
selvforklarende. 

 
Neste møte i referansegruppen blir videomøte 27. april kl 09.00. Line sender ut 
doodle for å finne tidspunkt for første testdag (ved USIT). 
 
Referent: Line Arild Sjo 
20.04.2017 


