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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). 
 
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. 


