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MUSIT Ny IT-arkitektur, pilot  

Referat fra møte i referansegruppen for magasinmodul 

 
Møtested: Videomøte 
Tid: 22. juni 2016 kl. 09.00-10.00 
 
Til stede:  
Espen Uleberg, Kulturhistorisk museum, UiO 
Dawn Williams, Naturhistorisk museum, UiO 
Wenche Brun, Arkeologisk museum, UiS 
Heini Rämä, Tromsø museum, UiT 
Susan Matland, Daglig leder Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) 
Line Arild Sjo, prosjektleder Ny IT-arkitektur MUSIT 
 
Ikke til stede: 
Marielle Bergh, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 
Karstein Hårsaker, Vitenskapsmuseet, NTNU 
Torkild Gundersen Kjevik, interaksjonsdesigner Ny IT-arkitektur MUSIT 
 
Tema for møtet: 
Gjennomgang av oppdaterte trådskisser for observasjoner og kontroller, samt avklaringer. 

 
Referat: 
 
Line hadde en rask gjennomgang av oppdaterte trådskisser for observasjoner og kontroller. Det var 
ingen kommentarer til skissene. 
 
Avklaringer: 

 Registrering av observasjon: 
o Alle desimaltall skal kunne ha inntil 3 desimaler etter komma (gjelder temperatur, 

inertluft, relativ luftfuktighet og volum % (del av spritobservasjon)). 
o Feltene lysforhold, gass, renhold, mugg, identifikasjon (del av skadedyrobservasjon), 

skallsikring, tyverisikring, brannsikring, vannskaderisiko skal ha mulighet for inntil 100 
tegn. 

o Felt for tiltak/kommentar skal ha mulighet for inntil 250 tegn. 

 Registrering eller endring av egenskaper på noden: 
o Alle desimaltall skal kunne ha inntil 3 desimaler etter komma (gjelder areal, høyde, 

temperatur, inertluft og relativ luftfuktighet). 
o Feltene navn, adresse, lysforhold og renhold skal ha mulighet for inntil 100 tegn. 
o Kommentarfelt skal ha mulighet for inntil 250 tegn. 

 Valg av ikoner: 
o Brannsikring: ikon med navn icon-brannsikring3 best likt av forslagene, men innspill 

om å bruke brannslukningsapparat isteden. Ny(e) forslag diskuteres neste møte. 
o Bygning: ikon med navn icon-bygning2 valgt. 
o Gass: ikon med navn icon-gass2 valgt. 
o Inertluft: ikon med O2 ok, men må prøve å finne noe der 2-tallet er større, gjerne uten 

ramme. Ny(e) forslag diskuteres neste møte. 
o Kontroll: ikon med navn icon-kontroll best likt, men litt lite. Ny(e) forslag diskuteres 

neste møte. 
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o Relativ luftfuktighet: Line sjekker med Marielle hva som er standard benevnelse på 
relativ luftfuktighet (RH?), ønsker ikon med dette. Et annet innspill er vanndråpe med 
%-tegn. Ny(e) forslag diskuteres neste møte. 

o Lysforhold: ikon med navn icon-lysforhold valgt. 
o Mugg: litt diskusjon rundt bruk av sopp-ikon, ikon med navn icon-mugg1 valgt. 
o Observasjon: ikon med navn icon-observasjon3 valgt. 
o Renhold: ikon med navn icon-renhold3 valgt. 
o Skallsikring: må finne annet ikon. Forslag; gjerde, nøkkel, hengelås eller safe. Ny(e) 

forslag diskuteres neste møte. 
o Sprit: ikon med navn icon-sprit2 valgt med liten endring; strekene fjernes og %-tegn 

legges til. 
o Temperatur: ikon med navn icon-temperatur valgt. 
o Tyverisikring: ikon med navn icon-tyverisikring valgt (kunne eventuelt bruk hengelås, 

men det vil kunne oppfattes som skallsikring). 
o Vannskaderisiko: Ønsker heller vanndråpe eller kran som drypper. Ny(e) forslag 

diskuteres neste møte. 

 Endring av kontroller og observasjoner diskutert. Referansegruppen ser behov for å kunne 
endre innhold i kontroll eller observasjon dersom man har glemt noe eller noe er feil. Men, i 
overordnet kravspesifikasjon fra januar (godkjent av styringsgruppen) står det at kontroller og 
observasjoner ikke skal være mulig å endre. Endring av observasjoner og kontroller vil derfor 
medføre utvidelse av scope for piloten. I forbindelse med implementasjon av analysemodul (vil 
bli neste modul etter piloten), vil det innføres støtte for endring av hendelser. Det ble besluttet 
at endring av kontroller og observasjoner ikke skal implementeres som del av piloten, men at 
dette sees på i sammenheng med implementasjon av analysemodul. 

 Hjelpetekster: Line lager forslag til tekst som skal vises ved mouseover for de forskjellige 
feltene og sender dette til referansegruppen. 

 
Neste møte i referansegruppen blir 29. juni kl 09.00. 
 
Referent: Line Arild Sjo  
24.06.2016 


