
Referat fra møte i Faggruppe foto 27. januar 2011 10:00 – 15:00 

 

Til stede: Brit Hauge (DUG), Elisabeth J. Vogt (KHM), Trond Lødøen (BM), Ellen Grav 

Ellingsen (VM), Åge Pedersen (AM), Sveinulf Hegstad (TMU)  

 

1 

Brit hadde innledningsvis en presentasjon av utkast til prosjektplan for videreutvikling av 

fotobasen og skjema for utfylling av kravspesifikasjoner. Det var tilslutning fra møtet til bruk 

av skjema for kravspesifikasjoner. Prosjektplanen justeres etter at skjemaene med 

kravspesifikasjoner foreligger. 

 

2 

Koordineringsgruppas forslag til handlingsplan for 2011 har tre delmål for videreutvikling av 

fotobasen. Faggruppa slutter seg til denne prioriteringen som utgjør pkt 1-3 nedenfor. Pkt 4 – 

13 angir andre delmål satt i prioritert rekkefølge av Fotogruppa. 

 

1 

Opprette en fane med grid for effektiv registrering av feltfoto 

Det ble en diskusjon omkring muligheten til å kunne legge inn feltopplysninger som metadata 

allerede i skjema for billedinnlegging. VM vurderer om dette kan være en hensiktsmessig 

løsning. Uavhengig av dette må det lages en fane med grid for feltfoto i registreringsskjemaet 

der relevante feltopplysninger kan registreres. Felt for fornminnenr (AskeladdenID) og felt for 

strukturnr/objektnr tas med i griden. 

Ellen utarbeider kravspesifikasjon. 

 2                                                                                                                                                   

Utvikle funksjoner for innhenting av gjenstandsopplysninger fra gjenstandsbasen.                       

Det må lages en rutine som gjør at opplysninger fra gjenstandsbasen overføres automatisk en 

gang i uken.  

Elisabeth utarbeider kravspesifikasjon 

Elisabeth påpekte et uheldig forhold ved nåværende autokobling mellom baser som gjør at 

foto i fotobasen, som pga dårlig kvalitet er markert for ikke å vises på web, likevel blir vist 

høyoppløselig i ”enkelt arkeologisøk”. Faggruppa ønsker å få utredet dette forholdet i 

sammenheng med ønsket om autooverføring av opplysninger mellom gjenstands- og 

fotobasen. 

Elisabeth utarbeider kravspesifikasjon. 

3                                                                                                                                            

Tilpasninger i og utvikling av grensesnittet for innlegging av metadata fra skjema for 

billedinnlegging                                                                                                                            

En gjennomgang av feltene i skjema for billedinnlegging, avslørte at de fleste av nåværende 

felt ikke har noen praktisk nytte lenger og kan erstattes av andre felt hvor aktuelle metadata  

følger bildene ved innlegging. Under pkt 1 i referatet, ble feltfoto-opplysninger drøftet som en 

mulighet. Andre muligheter som ble lansert som mulige metadata, var felt for emneord, 

utfyllende info, georeferering og datering. Hvorvidt disse opplysningene overført som 

metadata ved innlegging er forenlig med den nye kopi-funksjonen, må undersøkes. 

Sveinulf utarbeider kravspesifikasjon     

                                                          

 



4 

Det er behov for et fritekstsøk i søkefeltet.  

Søkefeltene kan redigeres av bruker til et eget søkefelt. Dette medfører at søking kan gjøres 

mer funksjonelt, men på sikt må det ryddes i søkefeltene. Eksempelvis er det felt her som ikke 

har motsvar i fotoskjemaet. Åge påpekte en teknisk begrensning med søkinga som gjør at en 

maks bare får ca 1200 treff ved hvert søk.  

Sveinulf utarbeider kravspesifikasjon     

 

5 

Det er behov for  utenlandske stedsopplysninger til etnobasene 

BM (Naturhistorisk) og  KHM sin inndeling brukes som mal og samordnes 

Elisabeth utarbeider kravspesifikasjon 

 

6                                                                                                                                                  

Felt for datering  

Kommentarfeltet fjernes. Feltene for dato og periode beholdes. Det opprettes ei valgliste som 

angir periodene. I periodefeltet må det i tillegg være mulig å skrive fritekst. 

Trond utarbeider kravspesifikasjon 

 

7 

Fanene for ”Gjenstander på foto” og ”Steder” slås sammen slik at steds- og 

gjenstandsopplysninger kommer på samme side, og det gis mulighet for å vise flere steder og 

gjenstander pr foto i grid. 

Elisabeth utarbeider kravspesifikasjon. 

8 

Felt for Filnavn og Filmnr slås sammen 

Feltet kalles Filnavn/Filmnr. Det er avgjørende at tidligere info i disse to feltene ikke blir 

overskrevet ved sammenslåing. 

Ellen utarbeider kravspesifikasjon. 

9 

I nedtrekksmenyen for roller legges ”Fotograf sikker” som nr 1, ”Fotograf usikker” som nr 

2, resten uendret. 

Åge utarbeider kravspesifikasjon 

 

10 

Fanen ”Diverse” fjernes 

Sveinulf utarbeider kravspesifikasjon     

 

11 

Felt for stedskommentar fjernes 

Det var usikkerhet omkring hvem som hadde dette feltet. Det gjelder i alle fall TMU – de 

andre museene skal sjekke dette. Hvis det bare gjelder TMU, vil denne endringen inngå i den 

generelle endringen som vil skje ved tilpasning av TMUs base til det ”nye” skjemaet. 

 

12 

Under fanen ”Analoge data”, valgmulighet ”Filmformat” erstattes nåværende alternativer 

med: Småformat (24x36). Mellomformat (maks 6 cm høyde). Storformat (over 6 cm høyde) 

Denne endringen vil inngå i pkt 3 og trenger ikke egen kravspesifikasjon. 

 



13 

Felt for klausul med funksjonalitet for utløpsdato 

Utsatt inntil videre.  

 

3 

I tillegg til disse punktene er det fire pkt som må tas opp senere. Felles for dem er at det må 

avventes nærmere vurdering av behovet for:  

 

Fra BM  

- Fjerne feltet ”samling” i gjenstandsgrid 

- Fjerne feltet ”samling” i fotogrid 

 

Fra VM 

- Løkkefunksjon for angivelser av stigende Dnr pr foto 

 

Fra KHM 

- Eget felt for reflekskopi 

 

 

Referent 

Sveinulf Hegstad 

 

 

                                                                                                                                                                                               


