
1 
 

Referat fra faggruppemøte Karplanter 

Tid: 27/9-2012 (10.00-15.30) 

Sted: NHM, Tøyen 

Deltagere: Solfrid Hjelmtveit (UM, Bergen), Charlotte Sletten Bjorå (NHM, Oslo), Tommy Prestø 

(VM,Trondheim), Anne-Cathrine Scheen (AM, Stavanger), Bjørn Petter Løfall (NHM, Oslo), Marte Holten 

Jørgensen (NHM, Oslo), Jarle Ebeling (DUG, Musit), Vidar Bakken (DUG, Musit), Stein Olsen (DUG, Musit) 

1. Excel-import 
Kort demo av regnearket ved Bjørn Petter Løfall: 

Regnearket er laget med Darwin Core som kjerneformat, med tilleggsfelter og modifikasjoner slik at dataene 

skal gå greit inn i Musit sine objektbaser. 

Vidar Bakken demonstrerte også avansert funksjonalitet ved regnearket. 

Ønsker/diskusjon:   

Det kom opp ønsker om flere koordinatformater. Noen syns det kompakte formatet på formen 

32VPL34342212 er vanskelig å lese og endre. Man ønsket også å kunne legge inn alle varianter av (Desimal-) 

grader, -minutter og –sekunder. 

Det kom også opp ønske om etikettutskrift fra regnearket, for å oppmuntre enkelte bidragsytere til å bruke 

regnearket. 

Diskusjonen avdekket stor entusiasme for regnearkimporten, og understreket viktigheten av at regnearket 

ble spredd i de ulike miljøene som sender data og belegg til museene. 

Konklusjon:  

DUG jobber med å gjøre koordinatinnskriving/-retting mer brukervennlig. Etikettutskrift skal primært skje fra 

objektbasen, og etikettutskrift fra regnearket ble ikke prioritert. 

2. Migrering Stavanger/Agder/Rest-O 
Det foreslås fra NHM (Oddvar Pedersen) at migreringen av Stavanger/Agder og restpostene fra NHM 

migreres sammen. Oddvar estimerer at ryddingen i dataene tar minimum 2 måneder, men det betinger at 

han slipper å jobbe med andre ting (som f.eks . klargjøring av soppdata fra NHM for migrering til 

Musitbasen). 

Jarle påpeker av migrering av NHM-sopp er såpass høyt prioritert, spør om Oddvar kan få hjelp i arbeidet 

sitt, for eksempel av DUG. 

Konklusjon: 
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Migreringen av Agder og Stavanger skjer neppe før 2013. DUG kontakter Oddvar Pedersen og spør om de 

kan hjelpe Oddvar med ryddejobben. 

3. Etiketter 
Det ble informert om at Tor Tønsberg jobber med et etikettformat som alle botanikkmiljøer kan enes om. 

Jarle informerer om at koordineringsgruppen vil kalle inn til et seminar der felles problemstillinger, blant 

annet etiketter, skal diskuteres. 

Konklusjon:  

Faggruppa avventer arbeidet med felles etikettformat. 

4. Låneapplikasjonen 
Marte gir en kort demo av låneapplikasjonen, som nå er i bruk ved NHM. 

Diskusjon: 

Det ble spurt om låneapplikasjonen i forhold til arbeidet med felles forvaltningsmodul. Å få implementert en 

felles forvaltningsmodul ligger såpass langt fram i tid, at låneapplikasjonen forventes å måtte brukes i lang 

tid framover. 

Det ønskes at adresseregisteret i låneapplikasjonen kan oppdateres enkelt fra Index Herbariorum. 

Applikasjonen/basen dekker de viktigste behovene til en låneapplikasjon, og er såpass generell at den nokså 

enkelt bør kunne tas i bruk ved de andre museene.  

Konklusjon: 

Siden forvaltningsmodulen ligger såpass langt fram i tid, ønsker de andre museene (VM og UM) å ta den i 

bruk så fort som mulig. DUG vil støtte igangsetting av låneapplikasjonen hos de som ønsker det. 

5. Rolleadmin-applikasjonen 
Formålet med denne applikasjonen er å desentralisere arbeid med tilganger for brukere til Museene. Bjørn 

Petter hadde en kort demo av applikasjonen. 

Diskusjon: 

Folk syns applikasjonen så rimelig grei ut. Det ønskes en opprydning i lista over brukere, som er urimelig lang 

og uoversiktlig. 

Konklusjon: DUG vil lage lister over brukere som sendes til Museene slik at de kan melde tilbake hvem som 

skal skjules og gjøres usynlige i rolleapplikasjonen. DUG vil skjule låste brukere. 

6. Brukerveiledningene 
Tiden er moden for ny gjennomlesing av brukerveiledningene. Det er et problem ved lesing av 

brukerveiledningene på papir at skjermbildene ikke kommer med.  
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Konklusjon: 

DUG finner en løsning på dette problemet, og Faggruppas medlemmer vil lese brukerveiledningen på 

omgang. 

7. Kartvisning 
Jarle fortalte om testing og utvikling av en prototype på en kartfane i applikasjonen, som gjør det mulig å 

endre koordinatfestingen ved å flytte punkt i et google-kart. Foreløpig vil de rettede punktene kun være 

punkt på Longitude-/latitude-format. 

Jarle spør om dette er noe vi bør gå videre med. 

Jarle viste også en tjeneste på Musit sin ArcGis-server der en kan konvertere koordinater. Denne tar alle 

koordinatformater. 

http://gis-prod02.uio.no/arcgis/rest/services/Utilities/Geometry/GeometryServer/project 

To av inputparametrene til denne tjenesten er Input SRID og Output SRID. Dette er koordinatsystemene det 

skal konverteres fra og til, og representeres med såkalte WKID’s (Well known ID’s). 

En oversikt over disse: 

http://www.musit.uio.no/scripts/kart/koordinater/koordinatkonvertering.txt 

Diskusjon: 

Gruppa bifalte dette initiativet. Det ble diskutert litt rundt om originalformatet på koordinatene skal 

beholdes når man endrer. 

Konklusjon:  

Dette er absolutt noe å gå videre med. Museene ønsker en testbar versjon av dette. 

8. Rapportformularer 
Rapportformularer er i hovedsak to ting, Korrekturrapport og Standardrapport. 

Korrekturrapport: Her er det småting som gjenstår før alt er ferdig. 

Standardrapport: Er sendt ut på høring i faggruppa, men her gjenstår tilbakemelding fra alle museer. 

DUG har laget viktige felter i for koordinater som skal bruker i standardrapport, UTM sone 33 og 

Longitude/Latitude.  

Konvertering til disse feltene skjer ikke ”on the fly” ennå, men vil bli gjort når alt på den nye ArcGis-serveren 

er på plass. 

Jarle påpeker at det ligger ute DarwinCore–dumper for alle Museer på området 

http://folk.uio.no/musitadm/GBIF/ 

http://gis-prod02.uio.no/arcgis/rest/services/Utilities/Geometry/GeometryServer/project
http://www.musit.uio.no/scripts/kart/koordinater/koordinatkonvertering.txt
http://folk.uio.no/musitadm/GBIF/
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I denne forbindelse ble det påpekt at man ønsket alle behovsbeskrivelser (for eksempel for standardrapport) 

på digital form til DUG, slik at disse kan legges ut på Musit sin wiki-side. Jarle påpeker at dette er noe 

faggruppene/museene i størst mulig grad bør gjøre selv. 

Den nye Musit-wikien ligger her: 

https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/MUSITWiki 

Det ble også spurt om arbeidet med Crystal Report. Dette er ikke prioritert høyt framover nå. 

Konklusjon: 

Behovsbeskrivelse legges ut på Wiki. Korrekturrapport ferdigstilles fortest mulig. 

9. Kartserver 
Jarle informerer litt om den nye kartseveren der Musit sine data vil tilgjengeliggjøres som en Webkart-

tjeneste, der Musit sine data kan kombineres med andre karttjenester. 

Konklusjon:  

DUG vil ta initiativet til et seminar om dette. 

10. Faggruppas framtid 
Det ble uttrykt stort ønske om at faggruppa fortsetter å leve i en eller annen form. Argumenter for dette er: 

- Behov for videreutvikling 

- Vurdere videreutvikling i Sopp- og lavgruppa. 

- Arbeide med migrering av data fra Agder og Stavanger, samt restdataene fra NHM. 

Konklusjon: 

Faggruppa ønsker å leve videre i en eller annen form. Det innkalles til nytt faggruppemøte i uka 12-16 

november. Solfrid fortsetter som leder av faggruppa. 

11. Neste møte  
Neste møte ble foreslått til 13. november i Bergen (uke 46) 

 

 

Referent: Stein Olsen, DUG 

https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/MUSITWiki

