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MUSIT Ny IT-arkitektur, pilot  

Referat fra møte i referansegruppen for magasinmodul 

 
Møtested: Videomøte 
Tid: 1. juni 2016 kl. 09.00-10.00 
 
Til stede:  
Marielle Bergh, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 
Heini Rämä, Tromsø museum, UiT 
Wenche Brun, Arkeologisk museum, UiS 
Espen Uleberg, Kulturhistorisk museum, UiO 
Karstein Hårsaker, Vitenskapsmuseet, NTNU 
Dawn Williams, Naturhistorisk museum, UiO 
Susan Matland, Daglig leder Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) 
Torkild Gundersen Kjevik, interaksjonsdesigner ny IT-arkitektur MUSIT 
Line Arild Sjo, prosjektleder ny IT-arkitektur MUSIT 
 

Tema for møtet: 
 Gjennomgang av forbedret trådskisse for egenskaper på node (presenteres i møtet). 

 Avklaringer, se underlag til møtet Skisser magasin - underlag til RG-møte 01.06.2016. 
 
Referat: 
 
Egenskaper på node: 
Torkild gikk i gjennom forbedret trådskisse for egenskaper på node. Det kom innspill om noen 
mindre justeringer som ble rettet opp i møtet. Det må være mulig å registrere desimaltall med mer 
enn en desimal (minimum 2-3 desimaler). 
 
Avklaringer angående kontroller og observasjoner: 

 Registrerte kontroller og observasjoner listes i ett felles vindu. Det vil være mulighet til å velge 
visning av bare kontroller, bare observasjoner eller begge deler. 

 Følgende informasjon skal vises i listen: Ikon som viser om det er kontroll eller observasjon, 
dato for utført kontroll/observasjon, navn på den som har utført kontroll/observasjon, type 
kontroll/observasjon og om det er registrert tiltak på kontroll/observasjon. 

 Det må være mulig å manuelt sette annen dato for kontrollen/observasjonen enn dagens dato 
(tilbakedatere). Dette kan bety at det er behov for to datoer: en dato for når kontrollen ble 
utført/observasjonen ble gjort, og en dato for når kontrollen/observasjonen ble registrert i 
systemet. 

 Det må være mulig å manuelt sette at annen enn pålogget bruker har utført kontrollen/gjort 
observasjonen (registrere for en annen). Dette kan bety at det er behov for to navn/brukere: ett 
for den som faktisk utførte kontrollen/gjorde observasjonen, og ett for den som registrerte 
kontrollen/observasjonen i systemet. 

 Det må være mulig å registrere flere observasjoner av forskjellige typer samtidig. Hver 
observasjon lagres som egne observasjoner i systemet (ikke en observasjon med flere typer). 

 Det må være mulig å registrere flere kontroller av forskjellige typer samtidig. Hver kontroll 
lagres som egne kontroller i systemet (ikke en kontroll med flere typer). 

 Det ble diskutert hvilke typer observasjoner som skal kunne registreres, samt hvilke felter som 
er nødvendig for de ulike observasjonene, uten at det ble konkludert. Referansegruppen må 
først beslutte hvilke typer observasjoner som er nødvendige. Dette må sees i sammenheng med 
kontrolltypene. 
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 Det ble diskutert hvilke typer kontroller som skal kunne registreres, samt hvilke felter som er 
nødvendig for de ulike kontrollene, uten at det ble konkludert. Referansegruppen må først 
beslutte hvilke typer kontroller som er nødvendige. 

 Det ble diskutert om det skal være mulig å registrere en eller flere tiltak på en kontroll eller 
observasjon. Det ble konkludert med at det er tilstrekkelig med ett fritekstfelt for registrering 
av tiltak.  

 Tiltak skal ha status slik at det er mulig å se om tiltaket er utført eller ikke. 
 
Karsten setter opp forslag til typer observasjoner og kontroller og sender ut til resten av 
referansegruppen som ser på dette til neste møte.  
 
 
Neste møte i referansegruppen blir 8. juni kl 09.00. 
 
Referent: Line Arild Sjo  
03.06.2016 


