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MUSIT Ny IT-arkitektur, pilot  

Referat fra møte i referansegruppen for magasinmodul 

 
Møtested: Videomøte 
Tid: 15. juni 2016 kl. 09.00-10.30 
 
Til stede:  
Espen Uleberg, Kulturhistorisk museum, UiO 
Dawn Williams, Naturhistorisk museum, UiO 
Marielle Bergh, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 
Karstein Hårsaker, Vitenskapsmuseet, NTNU 
Susan Matland, Daglig leder Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) 
Torkild Gundersen Kjevik, interaksjonsdesigner Ny IT-arkitektur MUSIT 
Line Arild Sjo, prosjektleder Ny IT-arkitektur MUSIT 
 
Ikke til stede: 
Heini Rämä, Tromsø museum, UiT 
Wenche Brun, Arkeologisk museum, UiS 
 
Tema for møtet: 
Gjennomgang av oppdaterte trådskisser for observasjoner og kontroller, samt avklaringer. 

 
Referat: 
 
Torkild gikk i gjennom trådskisser for observasjoner og kontroller. Referansegruppen konkluderte 
med følgende (se også presentasjon med skisser laget etter møtet): 

 Gass og inertluft skal være forskjellige typer (ikke en fellestype). Gjelder både observasjon 
og kontroll. 

 Det lages ingen skjermbilder med samleposter av typer observasjoner, bruker legger selv til 
de observasjonstypene som er nødvendig. 

 Livssyklus (del av skadedyrobservasjon) skal være nedtrekksliste med faste verdier. 

 Tilstand (del av spritobservasjon) skal være nedtrekksliste med faste verdier. 

 Felles felt for tilstand og kommentar på observasjon: Feltet Tilstand omdøpes til 
Tilstand/Kommentar. 

 Ikke behov for status på Tilstand. 

 Temperatur, relativ luftfuktighet og inertluft skal ha to felter for registrering av observert 
verdi: fra og til. 

 Skallsikring, tyverisikring, brannsikring og vannskaderisiko skal ikke inngå i kontroll, det er 
tilstrekkelig å registrere om disse er tilfredsstillende eller ikke som del av egenskapene på 
rommet. (Men det skal være mulig å registrere observasjoner med disse typene.) 

 Alle kontrolltyper som er merket «Ikke OK» medfører at det må registreres tilsvarende 
observasjon. 

 Det vil ikke være tiltak på kontrollene, kun observasjonene. 

 Liste med registrerte kontroller og observasjoner skal ikke ha separate linjer for hver type 
kontroll eller observasjon som er registrert, men ett innslag pr. registrering. Det benyttes 
ikoner som viser hvilke typer kontroller eller observasjoner som inngår i registreringen. 
Merk at dette forutsetter at prosjektet, i samarbeid med referansegruppen, klarer å finne 
forståelige ikoner for alle typer observasjoner og kontroller. 

 Utført dato listes før type, deretter Utført av, Registrert dato og Registrert av. 
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Andre avklaringer: 

 Det er ikke behov for å kunne se historikk på flytting av magasinnoder, kun flytting av objekter. 

 Det legges inn regler/begrensning i systemet slik at magasinet minimum må ha nivåene 
Organisasjon og Bygg.  

 Det er ønskelig å fortsette med inndeling tilsvarende som arkeologi har i dag med to toppnoder 
i magasinet: Museet (herunder hele magasinstrukturen) og Utenfor museet (herunder ligger 
alle eksterne organisasjoner det lånes ut til). 

 
Neste møte i referansegruppen blir 22. juni kl 09.00. 
 
Referent: Line Arild Sjo  
16.06.2016 


