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MUSIT Ny IT-arkitektur status april 2016  
 

Bakgrunn 

I forbindelse med oppstarten av MUSITs nye IT-arkitekturprosjekt i 2015, besluttet MUSITs 
styre å gjennomføre en todelt prosess knyttet til oppgraderingen, og delte prosjektet i et 
forprosjekt og et hovedprosjekt. Forprosjektet for ny IT-arkitektur leverte sin rapport 
"Anbefaling av konsept, gjennomføringsstrategi og plan for prosjektoppstart" den 22. 
september 2015 (http://www.musit.uio.no/musit/informasjon/). Styret valgte å gå for den 
anbefalte modellen (konsept 2) der det utvikles en ny løsning basert på felles 
informasjonsarkitektur og arbeidsprosesser. Øvrige anbefalinger i rapporten følges opp i 
planleggingsfasen av hovedprosjektet, som hadde oppstart den 15. november.  
 

Planleggingsfasen  

Planleggingsfasen skal legge grunnlag for en pilot og hovedprosjektet hvor implementering av 
ny arkitektur skal foregå. Så langt har det blitt engasjert en prosjektleder (Line A. Sjo fra 
Webstep) og en systemarkitekt (Klaus Myrsteth fra Acando). MUSITs styre har opprettet en 
styringsgruppe for planleggingsfasen. Daglig leder av MUSIT er leder av styringsgruppen og de 
øvrige medlemmene av gruppen er Torsten Eriksson (Universitetsmuseet Bergen, UiB), Torkel 
Johansen (Vitenskapsmuseet, NTNU) og Jarle Ebeling (USIT, UiO). Jarle Ebeling har permisjon fra 
1. februar og frem til 1. juni i år, og Gard O. Sundby Thomassen (seksjonsleder for bl.a. DS-
gruppen ved USIT) har gått inn i styringsgruppen for planleggingsfasen i hans sted.  
 
MUSITs It-arkitekturprosjektet er et stort prosjekt med mange utfordringer som må 
identifiseres og ukjent terreng som skal forseres og håndteres. Dette arbeid krever mye av 
MUSITs daglige leder, koordineringsgruppene, MUSITs styre og utviklerne i gruppen for 
datafangst og samlingsforvaltning (DS-gruppen) ved USIT.  MUSITs styre har vært en vesentlig 
medspiller i arbeidet. De har vært behjelpelig med engasjering av prosjektmedarbeidere, og har 
reagert på kort varsel for å ta beslutninger i saker knyttet til prosjektet bl.a. for å kunne 
opprettholde fremdriften. Koordineringsgruppene for Natur og Kultur har også prioritert dette 
arbeidet, og nedsettelse av referansegrupper har fungert bra.  Samtidig har utviklerne i DS-
gruppen kastet seg over ny teknologi og gått løs på utfordringene knyttet til ny arbeidsform. 
 
Arbeidet med ny IT-arkitektur for MUSIT har vist at det er ikke bare den teknologiske delen av 
virksomheten som skal for nyes, men også måten museene arbeider på. MUSIT arbeider 
egentlig med to tiltak/prosjekter samtidig; overgang til ny arkitektur, og omorganisering av 
måten museene samarbeider og måten utviklingsarbeid for MUSIT skal bestilles. Det er den 
sistnevnte delen som både er spennende og krevende, og henger sammen med det planlagte 
samarbeidet Felles Kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning.   
 

http://www.musit.uio.no/musit/informasjon/Rapport_Forprosjekt_MUSIT_ITArkitektur_2015.pdf
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Bemanning 

Til tross for alt det positive har prosjektet blitt forsinket med flere måneder. Dette har sin 
forklaring i vanskeligheter med å få tak i personer med riktig kompetanse, behovet for 
kompetansehevning av utviklerne i DS-gruppen, anskaffelser av lokaler og utstyr, og at noe av 
utredningsarbeidet har tatt lenger tid enn planlagt. MUSIT har inngått avtale med USIT om 
driftsressurs og interaksjonsdesigner på timebetaling i prosjektet, og har engasjert en testleder 
i 50 prosent ut året. Det jobbes med å engasjere en ekstern utvikler.   
 
Teknologivalg (plattform, språk, database, søkeindeks, lisensisering) 
Et viktig arbeid som prosjektet har gjennomført i vår var utredning av teknologivalg. 
Utredningen og anbefalingen ble behandlet og vedtatt på MUSITs styremøte den 19. februar.   
Valg av språk og plattform ble Java økosystemet på Linux plattform (operativsystem) med Scala 
som språk for mellomvare.  
MUSIT skal fortsette med en relasjonsdatabase med Oracle i bunn, men med ny, felles 
datamodell, og migrering av data fra dagens databaser.  
ElasticSearch er valgt som søkeindeks. Lisensieringen for den nye IT-arkitekturen skal være 
åpen kildekode, valgt lisens er GPL2.  
 

GAP-analyse 

Det har blitt gjennomført en GAP-analyse av dagens applikasjonsportefølje og de behov 
museene har i samarbeid med en referansegruppe som bestod av Monica Hansen (Tromsø 
Museum), Torkel Johansen (Vitenskapsmuseet), Tommy Prestø (Vitenskapsmuseet), Eirik Rindal 
(Naturhistorisk museum), Espen Uleberg (Kulturhistorisk museum) og Jarle Ebeling (USIT/DS).  
GAP-analysen vil danne grunnlag for det videre moduleringsarbeidet.  
 

Pilot - Magasinmodul 

Magasinmodul er valgt som pilot og det har blitt utarbeidet et styringsdokument for piloten.  I 
tillegg er det opprettet en referansegruppe for piloten. Utviklingen startet 29. mars og det er 
planlagt at piloten skal være ferdig innen utgangen av juni.  Gjennom piloten blir utviklere, som 
til daglig jobber med forvaltning og drift av MUSITs eksiterende løsninger, gradvis tatt inn i 
arbeidet med ny IT-arkitektur.  På denne måten introduseres alle utviklerne til den nye 
teknologien, samtidig som arbeidet med gjenstående oppgaver på handlingsplanen ferdigstilles. 
I første delen av piloten involveres utviklerne Ellen Jordal, Jarle Stabling og Stein Olsen fra DS-
gruppen. Seinere i piloten skal utvikler Rituvesh Kumar og Svein Glenndal involveres.   
 
Formålet med piloten er å verifisere ny arkitektur gjennom implementasjon av en valgt modul, 
samt å legge et grunnlag for estimering og planlegging av hovedprosjektet. Hovedgrunnen til at 
magasinmodulen ble valgt som pilot er at de naturhistoriske samlinger mangler magasinmodul 
(noe de kulturhistoriske samlinger har), og at det var viktig å starte med en fellesmodul som 
tjente både de naturhistoriske og kulturhistoriske samlingene (en viktig forutsetting for 
arbeidene – at flest mulige løsninger skal være felles).   
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Referansegruppen skal bidra til kravspesifikasjon og test av magasinmodulen. Dette innebærer 
å gi innspill til funksjonelle og ikke-funksjonelle krav, deltakelse på arbeidsmøter, samt skape 
forankring for kravene i de respektive museene. I referansegruppen for magasinmodulen sitter 
Marielle Bergh (Universitetsmuseet i Bergen), Monica Hansen (Tromsø museum), Karstein 
Hårsaker (Vitenskapsmuseet), Heini Rämä (Tromsø museum), Espen Uleberg (Kulturhistorisk 
museum) og Dawn Williams (Naturhistorisk museum).  Referansegruppen har arbeidet meget 
effektivt og målrettet. Tilbakemeldingen er at det har blitt både nyttig og spennende å 
diskutere fag på et overordnet nivå. I tillegg har ansatte ved museene stilt opp når de har fått 
forespørsel fra medlemmene i referansegruppen.  
 

Referansegrupper 

Museenes hoved bidrag i prosjektarbeidet, er opprettelse av referansegrupper som skal bistå 
med domenekunnskap (kunnskap om det museale arbeidet) under spesifiserings- og 
utviklingsarbeidet.  Disse gruppene vil komme sammen på kort varsel for å løse bestemte 
oppgaver og skal til enhver tid være kompetanseressurs for det som prosjektet utvikler. 
Erfaringen med bruk av referansegrupper har så langt vært meget bra.  
 

Referansegrupper for arkivering og analyse 

Koordineringsgruppene hadde et felles møte den 5. april hvor det ble besluttet å nedsette to 
nye referansegrupper; Referansegruppe for arkivering og referansegruppe for analyse.  Disse 
gruppene skal være tverrfaglige og får ansvar på et overordnet nivå for å diskutere seg frem til 
felles løsninger for hvordan museene skal sikre dokumentasjon (herunder dokumentasjon av 
feltinformasjon), og for tilbakeføring av resultater for utførte analyser på samlingsobjekter.  
Begge referansegruppene skal avslutte sitt arbeid i slutten av juni måned.  
 
Deltagere i referansegruppen for arkivering er Stian Finmark (RA), Torkel Johansen (VM), 
Thomas Bruen Olsen (UM), Oddvar Pedersen (NHM), Margareth Buer Søiland (AM), og Espen 
Uleberg (KHM). 
 
Deltagere i referansegruppen for analyse er Susan Braovac (KHM), Lisbeth Prøsch-Danielsen 
(AM), Lars Erik Johannessen (NHM), Karstein Hårsaker (VM), Torkel Johansen (VM) og Camilla 
Nordby (UM).  

 
Susan Matland 
Daglig leder for MUSIT 
19.04.2016 


