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Saksnotat til møtet i koordineringsgruppe for naturhistorie 15.06. 2015 kl. 13.00-15.00 

 

 

Sak 10/15 Orientering om Databasekoordinatormøte 17. april 2015 

Se vedlagt referat. Databasekoordinatormøte har bedt styringgruppen om å sette ned en 

«redaksjonsgruppe for geografiregistret» se sak 13 og å følge opp «Etikettgruppens arbeid» se sak 14. 

 

Sak 11/15 Orientering om arbeidet med «Ny IT-arkitektur» 

Det gis en muntlig orientering om status og fremdrift på arbeidet med «Ny IT-arkitektur». Se vedlagt 

fremdriftsplan og Mandattillegg.  

 

Sak 12/15 Orientering fra Styremøtet 11/06-20105 

Susan gir en orientering av styretsarbeid. 

 

Sak 13/15 Opprettelse av «redaksjonsgruppe for geografiregistret» 

Det er viktig at man har et felles geografiregister for alle MUSIT databasene innen naturhistorie. Dagens 

register er blitt utdatert da nyere land som Sør-Suden osv. ikke er med. Databasekoordinatorgruppen 

skriver (se sak 10) «Det bør opprettes en redaksjonsgruppe for geografi som først lager prinsipper for 

geografiinndeling, og deretter kommer med forslag om hvordan man bør vedlikeholde 

geografiregisteret i framtiden.»  

 

Forslag til vedtak: 

Koordineringsgruppe for naturhistorie ønsker å opprette en «redaksjonsgruppe for 

geografiregistret». Koordineringsgruppens medlemmer tar kontakt med aktuelle personer ved sitt 

museum for å finne kandidater til en slik redaksjonsgruppe. GBIF vil også bli forespurt om de 

ønsker å sitte i denne gruppen. Koordineringsgruppen vil så på neste møte opprette en slik 

gruppe.  
 

Sak 14/15 Etikettgruppens arbeid 

Etikettgruppen har ikke vært aktiv i 2015 og dette arbeidet har stoppet opp. Det er viktig at man har en 

god arbeidsflyt ved museene for å produsere etiketter.  

Forslag til vedtak: 

Koordineringsgruppe for naturhistorie vil fremme arbeidet med å få til gode etikettløsninger til 

handlingsplanen for 2016. 
 

Sak 14/15 Orientering om status på Handlingsplanen 

Se Vedlegg. Susan orienterer om status. 

 

Se vedlegg. 
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Sak 10/15 
Referat fra databasekoordinatorseminaret i naturhistorie 17. april 2015 
 
Tilstede: 
Susan Matland 
Jarle Ebeling 
Stein Olsen 
Svein Glenndal 
Rituvesh Kumar 
Vidar Bakken 
Eirik Rindal 
Tommy Prestø 
Karstein Hårsaker 
Per Djursvoll 
Heini Rämä 
Christian Svindseth (GBIF) 
Bjørn Petter Løfall (referent) 
 
Taksonnavn 
Takson plukkes til GBIF-dumpen i denne rekkefølgen: 
Accepted taxon, dersom blank gå til Validated taxon, dersom blank gå til Entered taxon. 
 
Trege søk 
Stein sender en e-post om hvordan man tester linjehastigheten ("trace route") på maskinen(e) man jobber på 
mot MUSIT-basene. Ved behov bør man få hjelp av lokal IT til å teste linjehastigheten. Hastighet rapporteres til 
DS. 
 
Geografiregisteret 
Det bør opprettes en redaksjonsgruppe for geografi som først lager prinsipper for geografiinndeling, og deretter 
kommer med forslag om hvordan man bør vedlikeholde geografiregisteret i framtiden. GBIF Norge bør delta 
med observatørstatus i arbeidet. Forslag til navn: Tommy Prestø, Jenny Smedmark (forslag – ikke forespurt), 
Bjørn Petter Løfall?, GBIF (Christian Svindseth). Koordineringsgruppa sørger for at relevante 
personer/artsgrupper representert. 
 
Skjermbildets størrelse og oppdatering av skjermbildet 
1. Hele skjermbildet i applikasjonene bør vises alltid. Det er en stor irritasjon at man må bruke mye tid på 
"scrolling" opp og ned når man beveger seg rundt i skjermbildet/grensesnittet. 
2. Et annet irritasjonsmoment er utfordringen med oppdatering av ulike faner og vandring mellom disse. Kan tas 
opp i forbindelse med revisjon av brukergrensesnittet for entomologi. 
Koordinaterformater (handlingsplan N2/N6) 
Det nedsettes en arbeidsgruppe på to personer fra NHM (pekes ut av Eirik Rindal) som gjennomgår det 
foreliggende utkastet til koordinathåndtering, og så sender dette forslaget ut på en rask høring. 
Stikkord: Centimenternivå på koordinater: Hvor mye skal tas vare på i koordinathistorikken? Hvor mange 
koordinatformater skal tillates?  
 
Handlingsplanen 
N1-F Entomologiapplikasjon.  
Det trengs et faggruppemøte og migreringstest. 
Har N9 – Videreutvikle MusitBotanikk og MusitZoologi. D2; Tilpasse importregnearket. 
Arbeidet stoppet opp. Vidar venter på tilbakemelding fra NHM. Eirik følger dette opp. 
 
Databasekoordinatorene ber om at koordineringsgruppa gjennomgår handlingsplanen for 2015 og undersøker 
om man kan, eller bør, omprioritere f.eks. mål N10 ("Utvikle magasinmodul(er) innen naturhistorie") og N11 
(Feltregistreringsapplikasjoner/-moduler for botanikk). 
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Mål N10 må sees i sammenheng med arbeidet som har blitt gjennomført på Kulturhistorie når det gjelder 
magasinmodulen/forvaltningsmodulen. 
 
Etiketter 
Etikettgruppas arbeid sendes til koordineringsgruppa og vurderes implementert i neste års handlingsplan. Hvert 
enkelt museum kontakter sin representant i koordineringsgruppa og ber om at dette arbeidet tas opp (igjen) og 
prioriteres. 
 
Annet 
Viktig at alle relevante miljøer (museene, faggruppene og koordineringsgruppen) tar de prinsipielle diskusjoner 
rundt prioritering og arbeidsfordeling, m.m. før det besluttes å utarbeide faner, moduler, m.m. i 
applikasjonen/brukergrensesnittet. Dette vil hjelpe oss å unngå å bruke DS sin tid unødvendig, at prosjekter tar 
unødig lang tid, og sørge for at vi får en bedre verktøy. 
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Sak 11/15 
Styringsgruppe forprosjektet: MUSITs IT-arkitektur 
 

Tentativ fremdriftsplan (diskuteres på styringsgruppemøte den 4. juni) 

 
1: Vurdering av forskjellige konsepter som inngår i den samfunnsøkonomiske analysen 
Ferdig: 18. Juni 
Dette gjøres for å kunne komme frem til et beslutningsgrunnlag som skal brukes til å rangere ulike 
konsepter og å anbefale valg av konsept. 
 
2: Vurdering av IT politiske føringer som inngår i den samfunnsøkonomiske analysen 
Ferdig: 2. juli 
Vurdering av hvilke IT-politiske føringer som er relevante å ta hensyn til i prosjektet, samt hvordan det 
er tenkt at disse skal ivaretas. 
 
3: Utarbeide prosjektbegrunnelse 
Ferdig: 10. august 
Etablere et styringsredskap for å vurdere om grunnlaget for å sette i gang prosjektet fremdeles er 
gyldig basert på forholdet mellom kostnader og forventede gevinster som er omtalte i 
samfunnsøkonomiskanalyse. En videre detaljering av det valgte konseptet som er anbefalt i den 
samfunnsøkonomiske analysen.  
 
4: Utarbeide prosjektforslag 
Ferdig: 17. august 
Beskrivelse av det anbefalte konseptet fra den samfunnsøkonomiske analysen. 
 
5: Utarbeide faseplan for planleggingsfasen 
Ferdig: 24. august 
Faseplanen tar for seg  ulike aktiviteter, forventet fremdrift og ressursbehov, som forventes i 
planleggingsfasen. Faseplanen inngår i beslutningsunderlaget for å avgjøre om man skal gå videre med 
planleggingsfasen. 
 
Punkt 1 og 2 vil inngå i samme dokument. Punkt 3, 4 og 5 vil være separate dokumenter. Har beregnet 
at det blir liten eller ingen aktivitet i juli på grunnet ferieavvikling. 
 
Prosjektleder 

Stig Owe Olsen 

29.05.2015 
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Sak 11/15 
22.05.15 

Tilleggsnotat til ”Mandat Forprosjektet MUSITs IT-Arkitektur” 
 

Til  : MUSIT Styre  

Fra : Styringsgruppen forprosjektet : ”Ny MUSIT arkitektur” 

  

 

Bakgrunn 
Styringsgruppen anser det som nødvendig for det videre arbeidet at en presisering av prosjektmandatet 

gjøres.  

 

Dette fordi det i prosjektmandatet slik det er skrevet i dag  forgriper begivenhetene på enkelte områder. I 

tillegg til at det er endel elementer styringsgruppen verken har forutsetninger eller tilstrekkelig grunnlag 

for å kunne anbefale en beslutning for, dette gjelder innenfor flere tema. Disse temaene er beskrevet i 

slutten av notatet. 

 

I tillegg er det viktig at styringsgruppen har klare parametere og styre etter, og som en konsekvens må 

det komme klart frem hva leveransen i forprosjektet skal være. 

Overordnet mål 
I forprosjektet skal man utrede alternative konsepter og identifisere det prosjektet som i størst 
utstrekning gir måloppnåelse og tilfredsstiller MUSIT’s behov relatert til virksomhetsanalysen 
beskrevet i rapporten ”Virksomhetsanalyse samlingsforvaltning”.  Konkret skal det ved 
hovedprosjektets avslutning foreligge en IT-arkitektur (applikasjonsarkitektur, integrasjonsarkitektur) 
som støtter oppunder og muliggjør universitetsmuseenes virksomhet. 
 
Dette vil konkretiseres ved at en benytter seg av de prinsipper og anbefalinger for 
prosjektgjennomføring anbefalt av DIFI. Denne metodikken er kjent som ”Prosjektveiviseren” 1 og bør 
brukes i offentlige prosjekter. Denne metodikken gir klare retningslinjer i forhold til overgangen 
mellom forprosjektet og hovedprosjektet. Dette vil sikre at når forprosjektet er avsluttet , så har styret 
i MUSIT et godt nok grunnlag til å vurdere om et hovedprosjekt skal startes. 

Delmål 
Ifølge prosjektveiviseren skal det i en konseptfase (forprosjektet) gjennomføres følgende steg; 

 

Fange opp erfaringer 

Sikre at prosjektet trekker på tidligere erfaringer slik at man kan identifisere og bruke beste praksis og 
unngå å gå i samme fallgruver som andre har gjort tidligere. 
 

Gjennomføre samfunnsøkonomiske analyse 

Komme frem til et grunnlag for å rangere ulike alternative konsepter og vurdere i hvilken grad disse er 
samfunnsøkonomisk lønnsomme 

 

IT politiske føringer 

Gjøre en vurdering av hvilke IT-politiske føringer som er relevante å ta hensyn til i prosjektet, samt 
hvordan det er tenkt at disse skal ivaretas. 
 

 

                                                 
1 http://www.prosjektveiviseren.no/ 
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Prosjektbegrunnelse 

Etablere et styringsredskap for å vurdere om grunnlaget for å sette i gang prosjektet fremdeles er 
gyldig basert på forholdet mellom kostnader og forventede gevinster. 
 

Prosjektforslag 

Utarbeide en helhetlig beskrivelse av det anbefalte konseptet fra den samfunnsøkonomiske analysen. 
Det lages en fremstilling av de vurderingene som er gjort knyttet til ulike konsepter som kan brukes 
som beslutningsunderlag for virksomhetsledelsen. 
 

 Prosjektdefinisjon som forklarer hva prosjektet skal oppnå og som inneholder bakgrunn, hvilke 
alternative konsepter som er vurdert, mål, rammebetingelser, forventede gevinster, omfang og 
avgrensninger, begrensninger og forutsetninger, grov tidsplan og budsjett,. 

 Nytte/kost-vurdering som begrunner hvorfor prosjektet skal gjennomføres, og skisserer 
kostnads- og gevinstside. 

 Prosjektproduktbeskrivelse som definerer hva prosjektet må levere for å bli godkjent. 
 Organisering, roller og ansvar 
 Interessenter/målgrupper 
 Referanser til eventuelle dokumenter eller produkter. 

 

Utarbeide faseplan for planleggingsfasen 

Å sikre at en har tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å gjennomføre planleggingsfasen. I tillegg 
sikrer faseplanen en mer strukturert gjennomføring av planleggingsfasen. 
 

Når forprosjektet avsluttes skal prosjektbegrunnelsen
2
, prosjektforslaget

3
 og faseplanen

4
 for 

planleggingsfasen være produsert.  Styringsgruppen anbefaler derfor at prosjektbegrunnelse, 

prosjektforslag med innhold som beskrevet over og faseplanen for planleggingsfasen brukes som 

resultatmål i forprosjektet. Utarbeidelse av disse dokumentene vil bli brukt som styringsparametere. Det 

vil med andre ord si at man ikke vil levere en ny evalueringsrapport, men et mer konkret prosjektforslag 

for hvordan jobben skal fortsettes etter at forprosjektet er ferdig. 

 

Dette vil som sagt tidligere si at forprosjektet ikke har forutsetninger for å oppfylle alle resultatmålene 

ref pkt 4 i prosjektmandatet, fordi disse skal håndteres i neste fase av prosjektet, planleggingsfasen. 

 

 Prosjektmandat for hovedprosjektet 

 Prosjektplan for hovedprosjektet  

 Kostnader til anskaffelse, utvikling og drift av alternativene (det vil komme en kostnadsskisse, 
men ikke noe som konkluderer) 

 Bemanning av hovedprosjektet 
  

Det står også nevnt i prosjektmandatet resultatene fra rapporten ”Utredning av ny IT-arkitektur for 

samlingsdatabasene utviklet og driftet i regi av MUSIT”. Denne rapporten anbefaler en del tekniske 

føringer som man ikke kan ta stilling til i forprosjektet. Dette vil måtte håndteres i planleggingsfasen når 

en teknisk løsningsbeskrivelse skal utarbeides.  

  

                                                 
2 http://www.prosjektveiviseren.no/bibliotek/produkt/prosjektbegrunnelse 
3 http://www.prosjektveiviseren.no/bibliotek/produkt/prosjektforslag 
4 http://www.prosjektveiviseren.no/bibliotek/produkt/faseplan-planleggingsfasen  

http://www.prosjektveiviseren.no/bibliotek/produkt/faseplan-planleggingsfasen
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Sak 14/15 
 

        Universitetet i Oslo 
MUSIT - Universitetsmuseenes IT-organisasjon 

 

 
 

MUSIT – Handlingsplan 2015 
 

Prioritering av mål og tiltak 
Nummereringen av målene refererer til forslagene slik de var satt opp av de to 
koordineringsgruppene hver for seg, og presentert i fellesmøtet den 12. november 2014. Målene 
er satt opp i prioriterte rekkefølge. 
I kolonnen Ressurser er det brukt månedsverk (mnd.), og Museene hvor hovedtyngden av arbeidet 
må utføres av ansatte i museene. 

 

 
 

Ferdig (dato, status) 
Innenfor 31.5 månedsverk 
Utenfor 31.5 månedsverk 

 

Fullføring / Ferdigstilling (F) 
 
 

1 Mål K1-F: Ferdigstille konserveringsmodulen i MusitArkeologi og migrere lokale 
konserveringsbaser ved KHM, TMU og VM (Se nr. 11, K1-M) 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder: Torkel Johansen 

 Beskrivelse: Ny konserveringsmodul ble ferdig i 2013 og tatt i bruk i 2014. Det 
gjenstående arbeidet består bl.a. i å utvikle en rapportfunksjon, og å migrere lokale 
konserveringsbaser. 

 
Kommentar: Tiltaket var inkludert i mål 5 i 2014. Se også under Migreringer.  # Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

 D1 Utvikle rapportfunksjon for 
konservatorer, spesielt i 
forbindelse med utlån av 
gjenstander 

1. mars 
Ferdig 

Johansen Johansen, 
Vike, 
Jordal 

1 mnd. 
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 Mål N1-F: Ferdigstille entomologiapplikasjonen (MusitZoologi), og migrere følgende 
samlinger til databasen: Lep-basen (NHM), (relevante deler av) Zootron (VM) og 
TMUs zoologibaser og Accessbaser ved UM (Se nr. 8, N1-M) 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder: Geir Søli 

 Beskrivelse: Entomologiapplikasjonen ble tatt i bruk ved flere museer i 2014, og 
det ble migrert totalt ca. 450 000 objekt inn i databasen. Selv om applikasjonen er 
tatt i bruk ved flere museer, er det fremdeles et lite stykke å gå før vi har en «godt 
fungerende løsning». Faggruppen har satt sammen en liste over forbedringer som 
må gjennomføres før dette målet er nådd. Denne listen vil legges til grunn for å 
oppnå en versjon 1.0. 

 
Kommentar: Etter at målet er oppnådd vil det gjenstå å migrere entomologi-delen av 
TMUs zoologisamling. Se under Migreringer. Flere av faggruppens forslag til 
forbedringer/ endringer vil bli gjennomført i 2015. 
Status per 01.juni: God framdrift i UM og det meste av data er på plass i MUSIT med 
unntak av slides-samlingen som ligger i Excel. Ved VM er det svært lite som gjenstår 
før de er klare til å migrere deres data inn i MUSIT-applikasjonen. Ved NHM er det 
aller meste av data på plass 
i basen. Det siste store løftet var sommerfugldatabasen som lå i Access fram til mars i 
år. Det var litt prøving og feiling med migreringen, men den fungere nå i det store og 
hele som den skal. 
Ved TMU arbeides det foreløpig med dataene i FileMaker versjonen som R. 
Bergersen har bygget opp. Vil nå prioritere å overføre 26 000 poster (Diptera) fra 
Filemaker til MUSIT. 

 # Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

 D1 Ferdigstille applikasjonen basert 
på liste med utbedringer 
utarbeidet av faggruppen for 
entomologi 

15.feb Søli Søli, 
Djursvoll, 
Hårsaker, 
Kjærandsen, 
Glenndal 

1 mnd. 

 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Mål N3-F: Ferdigstille håndtering av lav i MusitBotanikk og migrere samlingene ved 
følgende museer: UM og NHM (Se N3-M) 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder: Tommy Prestø 

 Beskrivelse: MusitBotanikk er tatt i bruk for lav ved TMU og VM. Men det gjenstår en 
del utviklingsarbeid før applikasjonen kan tas i bruk ved UM og NHM, som per i dag 
bruker en lav- base utviklet av Einar Timdal. De gjenstående modulene må på plass for 
at UM og NHM kan 
ta i bruk MusitBotanikk for lav. 
Kommentar: Arbeidet er godt i gang. Se også under Migreringer.  # Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

 D1 Utvikle gjenstående 
analysemoduler 
Er i produksjon 18.05- Rämä tester 

1. juni Prestø, 
Timdal, 
Løfall 

Prestø, Løfall, 
Timdal, Rämä, 
Tønsberg, 
Olsen 

1 mnd. 
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4 Mål N7: Implementere MusitLaan for flere samlinger 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder: Rindal 

 Beskrivelse: MusitLaan ble i første omgang utviklet for karplantesamlingene, men er 
nå også tatt i bruk i sopp-herbariene. Etter hvert som flere samlinger går over på 
MUSIT plattformen er det ønske om å ta i bruk MusitLaan for flere samlinger. Det må 
gjøres visse tilpasninger i den bakenforliggende lånedatabasen og i selve 
applikasjonen slik at den kan håndtere flere (alle) samlinger som ønsker å ta den i 
bruk. 

 
Kommentar: Applikasjonen er klargjort for de botaniske samlingene, men alle museer 
har ikke testet bruk for alle samlinger. MusitLaan blir tilpasset NHMs 
entomologisamling i 2014. Det gjenstår imidlertid en del arbeid for de andre 
museenes samlinger, som har en litt annen inndeling av sine entomologisamlinger i 
delsamlinger og undernummer. 

 # Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

 D1 Utvikle MusitLaan slik at den håndterer 
de entomologi-samlingene som er 
innlemmet i MusitZoologi På test ca. 
13. april (Per og Karsten), i produksjon 
20.05 

1. april 
 

? 

Rindal Kumar, 
Williams, 
Djursvoll
, 
Hårsaker 

1 mnd. 

 

5 Mål N9: Videreutvikle MusitBotanikk og MusitZoologi til å håndtere flere 
organismegrupper 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder: Daglig leder 

 Beskrivelse: Det neste naturlige trinn i utviklingen av applikasjonene for 
naturhistorie er å videreutvikle dem slik at de kan forvalte nye organismegrupper 
som f.eks. mikroalger og marine evertebrater. 
Kommentar: Det skal antagelig ikke store endringene til i f.eks. MusitZoologi for å 
kunne få en operasjonell base innen andre evertebrat samlinger. 

 # Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

 D1 Analysere behov og ønsker ved 
museene og utarbeide behovs-
analyse og kravspesifikasjon(er) for 
relevante organismegrupper. 

1. mars 
 
07.05 

Rindal Rindal, 
Bakken, 
Hårsake
r 

Museene 

 D2 Tilpasse importregnearket til å 
håndtere nye organismegrupper 
arbeid er i gang, høyt prioritert fra 
NHMs side. 

1. april Bakken Bakken 2 mnd. 

 D3 Migrere relevante samlinger til 
Musit- applikasjonene 

2016? Relevant
e 
personer 
i 
museene 

Bakken, 
Kumar, 
Glennda
l 

Stipulere
s ikke i 
år. 
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Samordning 
6 Mål N2 og N6: Harmonisering og samkjøring av moduler, tabeller og kode innen 

naturhistorie (MusitBotanikk og MusitZoologi) 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder: Svein Glenndal 

 Beskrivelse: Det er viktig at alle moduler (kode) som benyttes for å håndtere samme 
type data harmoniseres og finnes i kun én versjon. Dette gjelder f.eks. håndtering av 
steds- og personnavn og koordinathåndtering. Da det i et utviklingsløp skjer endringer 
i koden i én applikasjon uten at det er noe automatikk slik at det også skjer i en annen 
applikasjon, er det viktig at det fra tid til annen settes av tid til å harmonisere 
moduler, tabeller og kode. 

 
Kommentar: Når det gjelder D1 foreligger det forslag til håndtering av koordinater 
fra botanikerne. Botanikernes forslag er forevist deler av zoologi-miljøet. Det er også 
utviklet en prototyp på validering av lovlige koordinatformat. 

 # Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

 D1 Utvikle felles håndtering av 
koordinater innen 
naturhistorie – 
kravspesifikasjon 19. mai, 
møte 
28.05. Flere krav enn månedsverk 
til disposisjon, arbeid settes i 
gang, får se hvor langt vi komme 
med 2 mnd. Resten venter til 
2016 

1 april 
Mid-juni 

Løfall, 
Hårsaker? 

Løfall,Aarvik, 
Hårsaker, 
Glenndal, 
Olsen, 
Kumar 

2 mnd. 

 D2 Utvikle én felles personmodul for 
MusitBotanikk og MusitZoologi 

1. okt. Glenndal Glenndal, 
Kumar, 
Olsen 

2,5 mnd. 

 

7 Mål K3: Utarbeide og innføre omforente referanselister (termlister) for periode, 
funnkategori, materiale og gjenstander for alle museer i MusitArkeologi 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder: Espen Uleberg 

 Beskrivelse: Styret for MUSIT bevilget 135 000 til arbeid med felles termlister innen 
arkeologi i 2014. Arbeidet med å ferdigstille og implementere disse listene i 
MusitArkeologi ønskes utført i første halvår 2015 

 
Kommentar: Felles lister er en stor fordel når det arkeologiske materiale gjøres 
tilgjengelig, og øker gjenfinningsmulighetene for alle brukergrupper 

 # Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

 D1 Ferdigstille felles termlister og 
rydde listene slik at de kun 
inneholder omforente termer for 
periode, funnkategori, materiale 
og gjenstand Funnkategori og 
periode – ferdig Material – på 
test/omgang til 29.05 
Gjenstander – trenger flere møter 

1. mars 
 
 
 
 

14. april 
11. juni 

? 

Uleberg Uleberg, 
Røstad, 
Johansen
, Hansen, 
Hauken, 
Engevik, 
Jordal 

Museene 

 D2 Implementere de omforente 
normerte referanselistene i 
MusitArkeologi med to nivåer på 
funnkategori og historikk på 
materiale 

1. apr. Uleberg Uleberg, 
Johansen
, Jordal 

1,5 mnd. 

D1 Mye arbeid gjenstår i forhold til gjenstandstermer, usikkert om dette kan gjennomføres i 2015. 
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8  Migrering 
Mål N1-M: Ferdigstille entomologiapplikasjonen (MusitZoologi), og migrere følgende 
samlinger til databasen: Lep-basen (NHM), (relevante deler av) Zootron (VM) og 
(relevante delerav) TMUs zoologibaser og Accessbaser ved UM (se nr.2, N1-F) 

 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder: Geir Søli 

 Beskrivelse: Entomologiapplikasjonen ble tatt i bruk ved flere museer i 2014, og det 
ble migrert totalt ca. 450 000 objekt inn i databasen. Selv om applikasjonen er tatt i 
bruk ved flere museer, er det fremdeles data som skal migreres inn i basen. Dette må 
gjøres for å sikre at applikasjonen tas i bruk ved alle museene. 

 
Kommentar: Dette må sees i sammenheng med ferdigstillingen av applikasjonen. 
Se også under Fullføring, N1-F. 

 # Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

 D2 Migrere relevante deler av 
Zootron Lep-basen ferdig, 
Dipterabasen (Mygg/fluer) på 
test 13. april 

15.feb 
Utsatt 
til 
høsten 

Hårsaker Hårsaker
, 
Glenndal
, Bakken 

1,5 mnd. 

 D3 Migrere relevante deler av 
TMUs zoologibaser 
Møte med Tromsø museum 21-
22 mai. Diptera På test 1. juni 

1. sep. 
14. okt 

 
? 

Kjærandsen Kjærandsen
, Glenndal, 
Bakken 

4 mnd. 

 D3 Migrere siste rest av 
NHMs 
entomologisamlinger. 

 
Lep-basen ferdig med unntak av 
1 500 poster som var feil. 
Disse ryddes i nå. 

15. mars 
5. mars 

 

 
 

5. juni 

Søli Aarvik, 
Glennda
l Bakken 

1 mnd. 

 D4 Migrere UMs Accessbaser 1. okt? Djursvoll Djursvoll
, Bakken, 
Glenndal 

2 mnd. 

 
 
 

9 Mål K5: Migrering av aksesjonsbaser 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder: Espen Uleberg 

 Beskrivelse: Aksesjonsmodulen i MusitArkeologi ble tatt i bruk i 2014. KHM, TMU og 
VM har eldre aksesjonsbaser som må migreres. 

 
Kommentar: 

 # Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

 D1 Beskrive format og "mapping" 
av KHMs aksesjonsbase til 
MusitArkeologi 

1. feb. Uleberg Uleberg
, Jordal 

Museene 

 D2 Beskrive format og "mapping" av 
VMs aksesjonsbase til 
MusitArkeologi 

1. feb. Johansen Johansen
, Jordal 

0,2 mnd. 
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 D3 Beskrive format og "mapping" 
av TMUs aksesjonsbase til 
MusitArkeologi 

1. feb. Hansen  0,2 mnd. 

 D4 Migrere KHMs aksesjonsbase 1. sep. Uleberg Uleberg, 0,5 mnd. 

   24.mars  Jordal  

 D5 Migrere VMs aksesjonsbase 1. okt. 
16.mars 

Johansen Johansen
, Jordal 

0,5 mnd. 

 D6 Migrere TMUs aksesjonsbase 1. nov. 
05.feb 

Hansen Hansen, 
Jordal 

0,5 mnd. 

 D7 Migrere Stavanger excl-ark (gjøres 
inn i mellom andre arbeid). Var ikke 
med 
i den opprinnelige handlingsplan. 

Ingen Jordal Hauken  

 
 
 

10  Mål N3-M: Ferdigstille håndtering av lav i MusitBotanikk og migrere lavsamlingene 
ved følgende museer: UM og NHM og KMN (Se N3-F) 

 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder: Tommy Prestø 

 Beskrivelse: MusitBotanikk tatt i bruk for lav ved TUM og VM. Men det gjenstår en 
del utviklingsarbeid før applikasjonen kan tas i bruk ved UM og NHM, som per i dag 
bruker en lav-base utviklet av Einar Timdal. De gjenstående modulene må på plass 
for at UM og NHM kan ta i bruk MusitBotanikk for lav. 

 
Kommentar: Migreringen er avhengig av at utviklingen av applikasjonen er 
ferdigstilt. Se også under Fullføring, N3-F. 

 # Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

 D1 Migrere UMs lavsamling 1. sept. Tønsberg Tønsberg, 
Timdal, 
Olsen 

2 mnd. 

 D2 Migrere NHMs lavsamling 
Migrere NHMs mosesamling 
på 
30 000 poster fra Herb-basen 

1. okt. Timdal Timdal, 
Løfall, Olsen 

6 mnd. 

 D3 Migrere KMNs lavsamling 1. nov. Åsen Åsen, 
Bakken, 
Olsen 

2 mnd. 

SUM MÅNEDSVERK  31,5 mnd 
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11 Mål K1-M: Ferdigstille konserveringsmodulen i MusitArkeologi og migrere lokale 
konserveringsbaser ved KHM og VM (Se nr.1, K1-F) 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder: Torkel Johansen 

 Beskrivelse: Ny konserveringsmodul ble ferdig i 2013 og tatt i bruk i 2014. Det 
gjenstående arbeidet består i å utvikle en rapportfunksjon og å migrere lokale 
konserveringsbaser. 

 
Kommentar: Tiltaket var inkludert i mål 5 i 2014. Se også under Fullføring, K1-F.  # Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

 D1 Beskrive og så "mappe" KHMs 
lokale base mot MusitArkeologi 

1.mars 
Ferdig 

Vike Vike, 
Jordal 

Museene 

 D2 Beskrive og så "mappe" VMs lokale 
base mot MusitArkeologi 

1.mars Johansen Johansen
, Jordal 

Museene 

 D3 Beskrive og så "mappe" TMUs 
lokale base mot MusitArkeologi 

Ferdig Hansen Hansen, 
Jordal 

Museene 

 D4 Migrere KHMs konserveringsbase 1. apr. Vike Vike, 
Jordal 

1 mnd. 

 D5 Migrere VMs konserveringsbase 1. mai Johansen Johansen
, Jordal 

1 mnd. 

 D6 Migrere TMUs konserveringsbase 1. juni 
Ferdig 

Hansen Hansen, 
Jordal 

1 mnd. 

 D7 Migrere AMs konserveringsbase. 
Var ikke med i den opprinnelige 
handlingsplanen. 

1. sep. Dahlin Dahlin, 
Jordal 

1 mnd. 

 

D2, og D5. Utsatt, på grunn av arbeid med Forprosjektet IT-Arkitektur 
Arbeidet ble gjort rett etter arbeidet på K1-F (Ferdigstilling av konserveringsmodulen). Det var 
viktig å få migrere datainformasjon slik at de kunne bruke basen og det er ofte vanskelig å holde 
dissetype oppgaver fra hverandre og burde i utgangspunkt være sett under ett. 
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12 Mål K6: Migrering av mynt- og medaljer-baser 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder: Espen Uleberg 

 Beskrivelse: Ved KHM gjenstår det en mynt- og en medalje-base som ennå ikke er 
overført til MusitNumismatikk. 

 
Kommentar: Medaljene ved KHM ligger i en enkel Access-base, mens myntene 
ligger i en spesiell NUMIZ-base. 

 # Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

 D1 Migrere NUMIZ 
Glenndal har arbeidet med dette 
inn i mellom 

1. mars 
24. feb 

Uleberg Uleberg, 
Glenndal
, Jordal 

0,5 mnd. 

 D2 Migrere medaljebasen 1. juni Sættem Sættem, 
Glenndal
, Bakken 

1,5 mnd. 

 
 
 

13 Mål K7: Migrering av steinalderbaser (se nr. 17, K7-U) 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder: Espen Uleberg 

 Beskrivelse: Det foreligger flere lokale steinalderbaser ved KHM og TMU. Det er 
sterkt ønskelig at disse migreres til MusitArkeologi. 

 
Kommentar: 

 # Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

 D1 Beskrive og "mappe" innholdet i 
steinalderbasene, slik at de kan 
migreres til MusitArkeologi 

1. april Uleberg Uleberg
, 
Hansen, 
Jordal 

Museene 

 D2 Migrere steinalderbasene ved KHM 1. des. Uleberg Uleberg
, Jordal 

3 mnd. 

 D3 Migrere steinalderbaser ved TMU 2016 Hansen Hansen, 
Jordal 

3 mnd. 
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14 Mål K8: Migrering av UMs middelalderbase til MusitArkeologi 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder: Sonja Innselset 

 Beskrivelse: Middelalderbasen ved UM er den eneste større gjenstandssamlingen som 
gjenstår for å få universitetsmuseenes middelalderfunn inn i MusitArkeologi. UM 
setter av tid til å rydde og migrere denne basen i 2015. 
Kommentar: 

 # Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

 D1 Rydding i UMs middelalderbase og 
"mapping" av felt mellom denne 
basen og MusitArkeologi. 
Oppstartsmøte 05.06 om hva Bergen 
skal gjøre slik at Jordal kan migrere 
materiale i 2016. 

1. aug. 
2016 

Innselse 
t 

Hansen, 
Mygland
, Jordal 

Stipulere
s ikke i år 

 D2 Migrering av UMs middelalderbase 1. nov. 
2016 

Innselse 
t 

Hansen, 
Mygland
, Jordal 

Stipulere
s ikke i år 

 
 

Utvikling 
 
 

15 Mål N4: Utvikle et oppdateringsskript tilsvarende MusitImport for oppdatering av 
eksisterende datasett 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder: Bjørn Petter Løfall 

 Beskrivelse: Etter hvert som flere og flere datasett migreres til MUSIT-basene, er 
det et stort behov for å kunne hente data ut av basene, bearbeide dem i andre 
verktøy, f.eks. verktøy for koordinatstandardisering og bedring av 
koordinatpresisjon, og så oppdatere objektene i MUSIT-basene med den nye 
informasjonen.  Bearbeidingen av data utenfor MUSIT-basene kan gjøres i bl.a. 
eksisterende importregneark, men det må utvikles ny kode for å kunne oppdatere 
eksisterende objekt (poster) i basen. 

 
Kommentar:  # Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

 D1 Tilpasse importregnearket til å 
håndtere oppdatering 

1. feb. Løfall Løfall, 
Bakken 

1 mnd. 

 D2 Utvikle en oppdateringsapplikasjon 1. mai Løfall Kumar 6 mnd. 
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16 Mål K4: Import av fotolister fra arkeologisk feltarbeid til MusitFotoArkiv 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder: Steinar Kristensen 

 Beskrivelse: Fotografiene som tas under feltarbeidet bør importeres til den såkalte 
fotolista i MusitFotoArkiv. Målet tilfører mer funksjonalitet i fotobasen og 
effektiviserer arbeidet med å overføre data fra felt til museum. 
Kommentar: Tiltaket var mål 7 i 2014. 

 # Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

 D1 Gjennomgå felt i fotolisteapp. 
og "mappe" dem mot feltene i 
fotolista. 

1. feb. Kristensen Kristensen
, Stabel 

Museene 

 D2 Lage importfunksjon for data 
fra fotoapp. til fotoliste På test 
29.05 

1. mai 
11. juni 

Kristensen Kristensen
, Uleberg, 
Stabel 

1 mnd. 

 

 
 

 

 

17 

 

 

Mål K7-U: Utvikler importfiler/-skript for Intrasis-data (se nr. 13, K7) 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder: Espen Uleberg 

 Beskrivelse: Intrasis benyttes av alle museene ved arkeologiske utgravinger, og for 
å lette dataflyt fra felt til forvaltning må det lages et importskript som automatisk 
"mapper" felt i Intrasis til felt i MusitArkeologi 

 
Kommentar: Tiltaket er en delvis videreføring av Mål 6 fra 2014: Utvikle 
importrutiner i gjenstandsbasen for import av data fra Intrasis. 

 # Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

 D1 Beskrive og "mappe" 
innholdet i steinalderbasene, 
slik at de kan 
migreres til MusitArkeologi. 18.05 
møte om hva museene må gjøre for 
å få 
dette til. Nr. 13 og Nr. 17 må gjøres 
samtidig. Nr. 17 gjøres 1st slik at nr. 
13 kan teste nr. 17. 

1. april Uleberg Uleberg
, Jordal 

Museene 

 D2 Utvikle og teste skript på relevante 
data 

1. des. Uleberg Uleberg
, Jordal 

3 mnd. 
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18 Mål N10: Utvikle magasinmodul(er) innen naturhistorie (se nr. 19, N11) 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder: Prestø? 

 Beskrivelse: Det er et uttrykt ønske fra mange samlinger om å få tilgang til en 
magasinmodul som viser hvor objektene er lagret i samlingene. Dette ble utviklet for 
til NHM i tilknytning til et flytteprosjekt, og bør overføres til de andre applikasjonene 
der det er behov for dette. Dette kan være første skritt på veien til å utvikle en 
forvaltningsmodul. 

 
Kommentar:  # Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

 D1 Magasinmodulen 
implementeres i MusitZoologi 
Koordingeringsgruppe 

1. juni Rindal Søli, 
Prestø?, 
Hårsaker?, 
Glenndal 

1 mnd. 

 
 

 

 

19 

 

 

Mål N11: Feltregistreringsapplikasjoner/-moduler for botanikk (Se nr. 18, N10) 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder: Bendiksby? 

 Beskrivelse: Det er ønskelig at dataflyten fra felt til database skjer digitalt hele veien. 
I dag er den ofte innom et analogt trinn, der man tar notater i en feltdagbok eller 
lignende. For å effektivisere samlingsforvaltningen er det uttrykt et ønske om å utvikle 
en feltapplikasjon som gjør det mulig å ha en heldigital dataflyt. 
Kommentar: 

 # Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

 D1 Analysere behov og kartlegge 
eksisterende verktøy for en 
heldigital dataflyt. Er i gang med 
arbeidet. 

1. april Rindal Bendiksby
, Timdal 
Martinsen 

Museene 

Nr. 18 og 19 (N10 og N11) henger samen. 



19 Sakspapirene Koordineringsgruppemøte – NATUR 15.06.2015 

 

 
 
 
 
 

Utredning 
20 Mål K9: Migrere alle data i MusitNumismatikk til MusitArkeologi 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder: Torkel Johansen 

 Beskrivelse: Dette tiltaket vil gjøre at numismatika også kan bruke samme 
moduler for magasin og konservering som for det andre arkeologiske materialet. 
Dette er viktig for å kunne se myntfunn sammen med andre arkeologiske funn. 

 
Kommentar: Da mynt- og medaljebasen ble ferdigstilt skulle den benytte samme 
skjema som arkeologibasen for registrering av sted. 

 # Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

 D1 Nedsette en arbeidsgruppe 
bestående av numismatikere, 
arkeologer og utviklere for å 
utarbeide en plan for hvordan dette 
migrerings-arbeidet 
kan gjennomføres. 

1. sept. Johansen Johansen
, Uleberg, 
Glenndal, 
Jordal 

Museene 

 
 
 

21 Mål K 12:      

Prosjekteier: Daglig leder 

Prosjektleder: Torkel Johansen 

Beskrivelse: Gjennomføre seminar om dokumentasjonshåndtering. Det er 
mer dokumentasjon som er skapt digitalt, og det er behov for å se på 
hvordan digitale innmålinger, arkivmateriale, fotografier og gjenstander 
kan lagres og gjøres felles tilgjengelig. Arbeidet blir et viktig innspill til ny IT-
arkitektur. 

 
Kommentar:  #  Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

 D1 Gjennomføre seminar 1.mars 
26. mars, 

Ferdig 

Johansen
, Uleberg 

Johansen
, Uleberg 

Museene 
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Sak 14/15 

 

Referat fra fellesmøte i MUSITs Faggruppe for entomologi 
 

Dato: 8. mai 2015, kl. 10-15; 12:30-13:15 Lunsj i kafeen i Tøyen Hovedgård  

Sted: Robert Colletts Hus, Møterom i 3. etasje.  

Tilstede: Susan Matland, Jarle Ebeling, Svein Glenndal, Vidar Bakken, Per Djursvoll, Jostein 

Kjærandsen, Leif Aarvik, Geir Søli. (Karstein Hårsaker har permisjon fram til Aug. 2015) 

Dagsorden 
- Presentasjon av MUSITs nye leder, Susan Matland 
- Status for faggruppens arbeid ved hvert museum  
- Kort om siste versjon av basen (7/5/2015) (Svein?) 
- Framdrift ifl. tidligere prioriteringsliste 
 - ‘Collection event’-funksjonen. Er den tilfredsstillende? 
- Bruk av excel-ark for innlegging av data (Vidar orienterer) 
- Prioriterte arbeidsoppgaver framover 
- Implementering av låne-applikasjon 
- Organisering av faggruppens arbeid fra høsten av 
- Eventuelt. Tre saker ble meldt inn av Jarle: 

- Databasekoordinator 

- Darwin core 

- Brukerveiledning 

 
Presentasjon av MUSITs nye leder, Susan Matland. Da Susan nettopp har besøkt museene i Bergen, 
Trondheim og Oslo, og planlegger et besøk til Tromsø om kort tid, så hun ingen grunn til å gjenta sin 
gjennomgang av MUSIT og MUSITs arbeid. 
 
Status for faggruppens arbeid ved hvert museum.  
Universitetsmuseet i Bergen: God framdrift. Et problem med at få personer har tatt applikasjonen i 
bruk så langt. Benytter excel-ark for innlegging, og har tett dialog med Vidar. Det meste av data er på 
plass i MUSIT med unntak av slides-samlingen som ligger i Excel. Per etterlyser samtidig en funksjon 
for masseoppdatering i applikasjonen. 

Tromsø Museum: Foreløpig arbeides det med dataene i FileMaker versjonen som R. Bergersen har 
bygget opp. Vil nå prioritere å overføre 26 000 poster (Diptera) fra Filemaker til MUSIT. 

Vitenskapsmuseet: Karstein har i en e-post redegjort kort for status ved VM. «Jeg har i all hovedsak 
jobbet med testing av migrering siden i fjor høst. Ut fra det jeg så på siste test og tilbakemeldinger fra 
Vidar (og Svein) er det nå svært lite som gjenstår før vi er klare til å migrere våre data inn i MUSIT-
applikasjonen og stoppe bruken av lokal app til entomologi-data ved VM. Målet er å få gjennomført 
migrering og begynne å bruke MUSIT-app når jeg er tilbake på jobb i høst.» 

Naturhistorisk museum: Det aller meste av data er på plass i basen. Det siste store løftet var 
sommerfugldatabasen som lå i Access fram til mars i år. Litt prøving og feiling med migreringen, men 
fungere nå i det store og hele som den skal. Også ved NHM ønsker vi at flere aktivt skal ta 
applikasjonen i bruk.  
 
Kort om siste versjon av basen. Svein gikk gjennom siste versjon av TEST-basen slik den ble 
presentert torsdag  7. mai. (PRD er foreløpig ikke oppdatert.) De viktigste endringene fra tidligere 
versjoner gjaldt justeringer i objektvisningsvinduet.  
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Fortsatt gjenstår en del kosmetiske endringer når det gjelder utformingen av objektvisningsvinduet. 
Faggruppen ga Geir fullmakt til å se på dette i samarbeid med Svein. Dette kan tidligst skje etter 20/5. 
Susan stilte i tillegg spørsmål om det var behov for en gjennomgang i samråd med karplantefolket.  
 
Framdrift ifl. tidligere prioriteringsliste (6 høyest prioriterte) 
1. Effektivisering av søk på lokalitetsnavn. Indeksering har gjort funksjonaliteten rimelig god og rask. 

Per ønsket at ikke-gyldige lokalitetsdata kunne utelates fra søk.  
2. Redigering av datasett/Oppdateringsspørringer. Ikke gjennomført; etterlyses fra Bergen! 
3. Felt for Artsobservasjons-ID.  - OK. 
4. Collecting event.  - Implementert i testversjon 18/2/2015. Fortsatt i en utprøvingsfase, og det er 

behov for at flere tester ut mulighetene. Leif påpekte betydningen av at nyopprettede poster 
basert på Collecting event-ID umiddelbart blir tilgjengelig for innskriving, og ikke som i dag at 
postene må søkes opp etter at de er opprettet, før de kan fylles ut. Dette kan muligens løses med 
en snarvei ifl. Svein. 

5. Innlegging bør kunne skje uavhengig av en objektnummerserie. -  OK  
6. Collection. Deponeringsopplysninger for objekter, primært dem som befinner seg utenfor 

institusjonens egen samling.  - OK. 
 
‘Collecting event’-funksjonen. 20/2/2015 åpnet applikasjonen for å benytte collecting event, og det 
ble samtidig sendt ut en veiledning til faggruppens medlemmer. I faggruppen var det få som 
foreløpig hadde tatt seg tid til å teste ut denne funksjonaliteten, og vi avventer derfor videre 
tilbakemeldinger. NHM savnet at nyopprettede poster (basert på Collecting event ID) umiddelbart 
ble tilgjengelige gjennom objektvisningen. Slik det er nå, må de først opprettes, og deretter søkes 
opp før de blir tilgjengelige for innskriving av data. 
 
Bruk av excel-ark for innlegging av data.  Vidar orienterte om siste versjon av dataarket (Ver. 2.7). 
Han oppfordret brukere til å sette seg  grundig inn i den innledende orienteringen før de tok arket i 
bruk. Dette ville spart alle parter for frustrasjon og unødvendig tidsbruk. Det er også behov for en 
«superbruker» ved hvert museum som kan veilede andre i praktisk bruk. 
 
Implementering av låne-modul i entomologiapplikasjonen. Applikasjonen er nettopp implementert 
ved NHM, men få erfaringer så langt; også testet ut i Bergen. Dette faller likevel utenfor faggruppens 
ansvar, og utviklingen skjer videre i dialog med de enkelte museer som tidligere.  
 
Prioriterte arbeidsoppgaver framover 
Her er noen av de oppgavene som kom fram etter en rask runde rundt bordet: 

 Innlegging og migrering av nye data/datasett 

 Taxon-feltet dekker p.t. ikke godt nok behovet i Bergen for å beholde det gamle og originale 
navnet som følger et objekt. Dette er særlig viktig der navnet benyttes i oppstillingen i 
magasinet. 

 Gjennomgang av behovet for rapporteringer (må ses i sammenheng med de muligheter som 
foreligger gjennom Artskart) 

 Utskrift av etiketter. (Kan tilpasses den enkelte bruker vha fletting i word.) 

 Justering av lay-out for objektvisning. 
o En mer oversiktelig og konsekvent plassering av felter ble etterlyst. Svein og Geir fikk 

ansvar for å gå videre med dette arbeidet. Frist ble satt til slutten av mai.  
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For at alle skulle få anledning til å tenke gjennom sine behov, ble faggruppen enige om å sirkulere en 
liste hvor fagmiljøene kunne føre opp sine ønsker og behov. 
 
Organisering av faggruppens arbeid fra høsten av. Geir opplyste at han gjerne ser at noen andre 
overtar ledelsen av faggruppen fra høsten av. Lederskapet bør gå på omgang, og det er ikke unaturlig 
at NHM gir fra seg stafettpinnen nå når det meste av data er på plass der. Tromsø ble forespurt om 
de kunne tenke seg å overta. Endelig svar ikke gitt.  

 

Eventuelt 

Databasekoordinator: Alle museer har én slik koordinator, inkl. NHM. Siden NHM har langt 

flere brukere enn de andre museene, anbefaler Jarle at man vurderer om det her bør utnevnes 

en koordinator i tillegg  til Bjørn Petter Løfall. 

Darwin core. Nytt format innarbeides i MUSIT fra medio Mai. Dette skjer i samarbeid med 

GBIF. (Mer info om Darwin Core finnes på http://rs.tdwg.org/dwc/terms/) 

Brukerveiledninger. En grei metode for å produsere enkle brukerveiledning gjennom 

screencasting er nå tilgjengelig gjennom UNINETT e-campus. Tilretteleggingen skjer 

gjennom Techsmithrelay. Se mer info på https://support.ecampus.no/  Dette måten vi bør 

benytte når vi i fremtiden skal lage veiledninger  i bruk av MUSIT-applikasjonene. 

 

 

 

GS/19mai2015-8juni2015 

 

  

http://rs.tdwg.org/dwc/terms/
https://support.ecampus.no/
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Saks 14/15 
Hei! 
 
Her kommer en statusrapport for arbeidet i faggruppa - skrevet av Stein og supplert av Tommy. Mest 
fokus på arbeidet etter faggruppemøtet i april. 
 
1. Lavapplikasjon  
-Vi har en lavapplikasjon som kjører ved Tromsø Museum og ved Vitenskapsmuseet. Den håndterer 
nå analyser, i tillegg til "vanlige" objektdata, herunder innblandinger. Foreløpig er den brukt til 
innblandinger representert med undernr til felles hoved-regnr slik objektene i TROM og TRH er 
organisert. Basen er laget med henblikk på å håndtere innblandinger også med eget regnr, samt 
kobling til hovedobjektet, slik objektene i O og BG er organisert. 
Det gjenstår noe arbeid med typekortmodul for ulike måter å håndtere litteraturdata på. 
  
2. Nye moduler for å kunne migrere lavdata fra NHM og UM. 
Einar Timdal og Stein Olsen har jobbet med Litteratur-, Protolog- og Typekortmodul i løpet av våren, 
og de håper å få til ett møte til før sommersesongen setter inn for alvor med ferier og feltarbeid. 
    
Litteraturmodul: 
Det er utviklet en operativ litteraturmodul, samt gjort en migrering av litteraturbasen ved NHM. 
Dataene i disse skal bearbeides ytterligere av Einar, men Stein har gjort en foreløpig migrering for å 
kunne teste den. 
 Litteraturmodulen er en base med fire typer litteraturdata, i) Article, ii) Book, iii) Chapter og iv) Free 
text literature references, samt et skjermbilde med innsyns- og endringsmuligheter for disse dataene. 
    
 Protologmodul: 
 Det er utviklet en protologmodul med migrerte data fra NHM sine protologdata. Det er også kobling 
mellom protologdataene og litteraturdataene. Her gjenstår også endel bearbeiding av litteratur- og 
protologdataene før alt er i boks, men det er nå i hvert fall mulig å teste at det er en kobling mellom 
litteratur- og protologdata. Protologmodulen er en tabell med kobling til vitenskapelig navn-tabellen, 
og litteraturtabellen, og et skjermbilde med innsyns- og endringsmuligheter for protologdataene. 
    
Typekortmodul: 
 Denne er i all hovedsak basert på dagens fane "type info", men "Publication"-feltet er gjort til en 
"drop down"-liste fra litteraturbasen, og det er innført et nytt felt "Protolog" med "drop down" fra 
protologbasen. 
    
Eksikkatmodul: 
Dette er en enkel tabell, og denne er det nå mulig å legge inn og redigere data i. Den er implementert 
ganske enkelt med en "såkalt" referansetabell, som er et "regnearkaktig" innsyn i tabellen. Det 
gjenstår å lage om eksikkat-feltet i objektbasen til en "drop down"-liste. 
    
3. Arbeidet framover 
Einar og Stein ser for seg følgende rekkefølge på arbeidet framover: 
Få inn alle referansedata: 
Litteratur, protolog- og typekort-data: Her gjenstår noe bearbeiding fra Einar sin side. 
-Eksikkat-data 
-Kontrollere alle steddata, det kan være en del utenlandske stedsnavn som ikke finnes i Musit sitt 
"admplace"-register 
-Legge inn alle taxonnavn fra lavbasen på ved NHM i Artsnavnebasen, slik at Musit-basen kan 
oppdateres. 



24 Sakspapirene Koordineringsgruppemøte – NATUR 15.06.2015 

 

  
Migrering av hoveddata: 
Hovedjobben er her tenkt å gjøres av Einar. Han har fått vite felter i Musit sitt importformat, og skal 
mappe dataene til dette. 
 Så skal migreringen gjøres med importapplikasjonen til Musit. 
    
Stein og Einar ser for seg at arbeidet med NHM og UM sine data ses i sammenheng. Det ideelle ville 
vært om dette kunne gjøres samtidig, siden strukturen på basene i utgangspunktet er like. 
    
NB! Det vil være til stor hjelp for Stein og DS om de kan få en foreløpig dump av dataene fra NHM-lav, 
og gjøre en testimport. Det kan være nyttig for Einar sitt arbeid at DS har vært gjennom øvelsen en 
gang når NHM setter i gang for alvor, og har vært innom noen av problemstillingene som helt sikkert 
dukker opp.  
 
4. Annet 
Taksonregisteret for lav ble oppdatert denne uka. Siri Rui har lagt inn en del nye navn i 
Artsnavnebasen. Navnene er importert i taksonregisteret til Musits lavapplikasjon av DS. Vi har 
sjekket og prosessen gikk bra. Det bør jo være motiverende for videre arbeid med navn på lav. 
 
Hilsen 
Tommy 
 
 
Tommy Prestø 
Senioringeniør 
 

 

 


