
Universitetet i Oslo Innkalling 2017 

MUSIT - Universitetsmuseenes IT-organisasjon 
 

 

 1 Innkalling Databasekoordinatormøte 20. mars 2017 kl. 1000-1400.  

 

 
Wenche Brun, AM 
Per Djursvoll, UM (meldt forfall) 
Monica Kristin Hansen, TMU 
Karstein Hårsaker, VM 
Sonja Marie Innselset, UM 
Torkel Johansen, VM 
Bjørn Petter Løfall, NHM 
Tommy Prestø, VM 
Heini Rämä, TMU 
Espen Uleberg, KHM 
 
Innkalling til møte for Databasekoordinatorer, 20. mars kl. 1000-1400  
Møtested: UiO/Blindern i Lucy Smiths Hus møterom 5 
https://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl01/ 
 
Sakspapirene ligger på MUSIT wikien.  
 
1/1-2017. Velkommen og introduksjon.  
Databasekoordinators rolle, ansvarsfordeling og samarbeid.  
 
2/1- 2017. Handlingsplan 2017, MUSITs årsplan.  
Gjennomgang av handlingsplan med justeringer, og prosjektlederens rolle.  
Sakspapir:  -Utkast til MUSITs Handlingsplan for 2017  

        -Årsplan for MUSIT 2017  
 
3/1- 2017.  Ny IT-arkitektur 
- Orientering  
Innspill til endring og feilretting til det nye systemet. Hvordan skal dette gjøres (innspill fra 
Koordineringsgruppen).   
Bruk av e-mail adresse: musit-itark@unimus.no.  
 
Ca. 1130 – lunsj 
 
4/1- 2017. Rutine ved utrulling av nye versjoner av MUSITbasen (magasin og etter hvert 
analyse, utlån m.m.).   
 
1. Tidspunkt for utrulling: Ukedager kl 8:00 
Er dette greit tidspunkt? 
Ønskes fast ukedag, eller er det greit med ulike dager? 
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2. Varsel om utrulling: To arbeidsdager før release. 
Er det tilstrekkelig varslingstid, eller ønskes varsel tidligere/senere? 
 
3. Varsel sendes Databasekoordinatorene som videreformidler til sine brukere. 
Dette for å unngå å sende varsel til mange brukere som ikke har tilgang (vi har i dag bare en epostliste til 
brukerne, og den gjelder alt mulig). 
Er dette greit, eller bør vi sende varsel til alle brukerne, eventuelt lage egen liste over brukere som har 
tilgang til MUSITbasen? 

 
4. Informasjon om innhold i ny versjon: Kort info legges ut på 
https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Ny_IT-arkitektur_MUSIT_Releaser 
Er dette greit? Ønskes mer/mindre informasjon? 
 
Rutine ved utrulling av nye versjoner av Delphi-applikasjonene: 
1. Rutine for VM/NTNU  
a. Hvem skal kontaktes (når oppgitt kontaktperson har skiftet jobb)? 
b. Hvor tidlig skal lokal-IT ved NTNU kontaktes? 
c. Kan de benytte msi-pakkene som lages av UiO? 
d. Gitt at msi-pakkene laget ved UiO kan benyttes, betyr det at de kan ha flere leveranser (de 

ønsker maks 1-2 i året)? 
 
2. I Stavanger er det en navngitt person som ruller ut nye versjoner. Dette fungerer greit, men er 

veldig sårbart med tanke på at personen kan være syk eller fraværende av annen grunn. 
 
3. I Tromsø er det nå lokal-IT som laster ned nye versjoner til brukerne (dvs ikke lenger 

autooppdatering) – ny rutine må avklares 
a. Kan de benytte msi- pakkene som lages av UiO? 
b. Hvem skal kontaktes? 
c. Hvor tidlig varsel ønsker de? 

 
5/1- 2017. RT-meldinger 
Hvordan skal vi håndtere RT-meldinger fremover? Prioritering, i forhold til IT-arkitekturprosjekt?  
Migreringsprosesser? Diskusjon.  
 
ca. 1315 
6/1- 2017. GBIF-dump 
GBIF-dump; hva brukes den til og kan brukes til i fremtiden. Presentasjon fra Christian 
Svindseth, BGIF Norge.   
 

7/1-2017. Eventuelt 
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