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MUSIT Ny IT-arkitektur, pilot  

Referat fra møte i referansegruppen for magasinmodul 

 
Møtested: Videomøte 
Tid: 10. august 2016 kl. 09.00-10.00 
 
Til stede:  
Heini Rämä, Tromsø museum, UiT 
Marielle Bergh, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 
Susan Matland, Daglig leder Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) 
Line Arild Sjo, prosjektleder Ny IT-arkitektur MUSIT 
 
Ikke til stede: 
Espen Uleberg, Kulturhistorisk museum, UiO 
Dawn Williams, Naturhistorisk museum, UiO 
Wenche Brun, Arkeologisk museum, UiS 
Karstein Hårsaker, Vitenskapsmuseet, NTNU 
 
Tema for møtet: 
Nivåer for sprittilstand, gjenstående ikoner, samt liste over flyttehistorikk for objekter. 
 
Referat: 
Nivåer for sprittilstand: 

 Forslag med fire nivåer fra Karstein godkjent 
 
Valg av ikoner: 

 Sprit: Ikon sprit-t1 valgt 

 Observasjon: Ikon obs2 valgt 

 Kombinert ikon for observasjoner og kontroller: Ikon kontroll-obs2 valgt 

 Relativ luftfuktighet: Ikon luftfuktighet-l3 valgt 

 Skadedyr: Ikon skadedyr-t1 valg (opprettholder tidligere valg av ikon selv om dette er litt uklart 
og kanskje ikke helt riktig illustrasjon av kakerlakk) 

 Entomologi: Ikon entomologi-ladybug valgt (opprettholder tidligere valg av ikon) 

 Numismatikk: Ikon mynter4 valgt 

 Etnografi: Ikon etnografi-maske1 tentativt valgt (merk at dette ikonet tidligere er avvist, men 
dette er det beste hittil). Espen får i oppdrag å eventuelt finne noe bedre 

 Arkeologi: Ikon ark-gravesje4 valgt 

 Ikon for å åpne/vise eksisterende observasjon eller kontroll fra liste: Usikkert om vi trenger 
ikon, om mulig kan hele linjen være klikkbar, med mindre dette er mer jobb enn å ha eget ikon. 
Dersom det siste er tilfelle, velges ikon …  

 Ikon for å vise liste med flyttehistorikk for ett objekt: Ikon «flyttebil med klokke» valgt. 
 
Liste med flyttehistorikk for ett objekt: 

 Forslag godkjent, men datoer må ha firesifret årstall. 
 
Neste møte i referansegruppen blir 17. august kl 09.00. (I ettertid er neste møte 
besluttet utsatt til 24. august). 
 
Referent: Line Arild Sjo 
16.08.2016 


