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Felles koordineringsgruppemøte, 13. feb.  
3/1 – 2017.  
 

 

MUSIT – Ny IT-arkitektur, pilot, lån, analyse og dokumentasjon 
Kort status av hva som er gjort i tidsrommet 06.12.2016 – 17.01.2017 
 
 
Pilot: 

 Første versjon av brukerveiledning for magasinmodulen ferdig 15. desember. 

 Møte 16. desember med jurist og sikkerhetssjef ved USIT for å avklare behov for 
databehandleravtale og eventuelle andre krav ved produksjonssetting av ny 
løsning. 

 Magasinmodul ferdig implementert 20. desember. 

 Migrering og endringer i Delphi-klientene testet av referansegruppen for magasin, 
samt ekstra ressurser ved enkelte av museene. 

 Det er avholdt møter med gruppeleder (eller annen representant) for følgende 
grupper ved USIT: Gruppe for applikasjonsplattformer, Gruppe for databasedrift, 
Gruppe for drift av Windowsklienter, Gruppe for applikasjonsdrift. Formålet med 
møtene har vært å sikre informasjon til berørte grupper i forkant av 
produksjonssettingen.  

 Opplæring i bruk av magasinmodulen gjennomført lokalt ved hvert museum 
onsdag 4. januar. Felles videomøter for alle, samt felles opplæring for brukere 
ved KHM og NHM i USITs lokaler. 

 Møte med sikkerhetssjef ved USIT 6. januar for å informere om prosjektet, samt 
avdekke eventuelle krav i forkant av produksjonssettingen.  

 Risikovurdering av den nye løsningen utført i samarbeid med sikkerhetssjef og 
jurist ved USIT 10. januar. Resulterte i følgende funn/aktiviteter: 

o Prosjektet bestiller en penetrasjonstest av løsningen (utføres av ansatte 
ved USIT). 

o Det må inngås databehandleravtale mellom USIT/UiO og Uninett for bruk 
av Dataporten.  

o Det må inngås databehandleravtale mellom USIT/UiO og UiB, UiS, UiT og 
NTNU for bruk og logging av personopplysninger (navn, e-postadresse, 
Feide-bruker) i ny (og gammel) løsning. 

 Piloten i produksjon 16. januar, migrering av data fra gammelt system 
gjennomført 13. januar. Produksjonssetting og migrering utsatt en uke på grunn 
av forsinkelse av endringer i de gamle applikasjonene. 

 Nye versjoner av Delphi-klientene i produksjon 16. januar.  
 
Lån og analyse: 

 Det er ikke jobbet noe mer med kravspesifikasjon for lån eller analyse. Begge 
venter på tilbakemelding fra prosjektteamet. 
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Dokumentasjon: 

 Gruppe for GIS/kartarkiv opprettet, og har hatt ett møte. 

 Gruppe for dokumenter er oppnevnt, første møte planlagt 23. januar. 

 Gruppe for media må opp til koordineringsgruppene for godkjenning. 
 
Annet:  

 Det pågår arbeid med anskaffelse av en ny ekstern utvikler med tanke på 
oppstart januar 2017. 

 USIT har ikke klart å stille med interaksjonsdesigner for prosjektet. Ressurs vil bli 
leid inn via rammeavtale ved UiO med oppstart 24. jan. 

 Teamet har vært redusert med en utvikler i perioden 28. nov – 20. jan 
(ferieavvikling). 

 

 


