Universitetet i Oslo

Referat

MUSIT - Universitetsmuseenes IT-organisasjon

Objektmodulen – møte med interaksjonsdesigner
Skypemøte - 3. juni 2019
Naturhistorisk museum, UiO (NHM)
Kulturhistorisk museum, UiO (KHM)
Vitenskapsmuseet, NTNU (VM)
Arkeologisk museum, UiS (AM)
Universitetetsmuseet, UiB (UM)
Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT)
Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)
Tilsted: Bjørn Petter Løfall (NHM), Arne Johan Nærøy (AM), Espen Uleberg (KHM), Alen Milkovic
(USIT), Sven Høgdahl (USIT), Svein Glendal (USIT), Susan Matland (MUSIT)
Forfall: Solfrid Hjelmtveit (UM), Karstein Hårsaker (VM)
Det ble gitt litt bakgrunn informasjon om arbeidet for Sven, som er nye som interaksjonsdesigner for
MUSIT.
Referansegruppen for objektmodulen mener for mye tomrom mellom feltene og at breddeformat er
i lite grad utnyttet. De ønsker ikke å måte bruke mus for mye - frem og tilbake/opp, ned.
Ønsker at informasjonen på skjermen komprimeres.
Det vises til arkivsystem P360 som har utnyttet breddeformatet på en god måte.
Overordnet diskusjon – museene vil ha et mer kompakt skjermbilde.
Da ser en mer samtidig, og får bedre oversikt over arbeidet/ de feltene de arbeider med.
De ikke alltid at ansatte ved museene arbeider linjert i et skjerma (topp til bunn). De ofte ‘hoppe’
frem og tilbake i for eks. et katalogiseringsskjerma. I tillegg gjøre de en del redigering av informasjon
underveis. Derfor behov for å kunne ha oversikt over hva som lagres/skrives og feltene.
Museene forstår at dette er en web-applikasjon og at nåværende layout ikke kan beholdes slik det er
i dag, men en mellomting ville hjelpe.
Tilbakemelding:
Viktig å huske at layout fra Analyse, konservering og magasinmodulene slik at vi ikke tar diskusjoner
på nytt på de som er allerede bestemt. En eventuelt justering kan gjøres seinere.
Museumsnr., nummer og intervall, og unr. - Skal være på samme linje etter hverandre og ikke fire
ulike linjer under hverandre.
Tilbake og lagre knappe – kan være nærmere skjermbildet. Men, husk - det som ble gjennomført for
konservering, og magasinmodulene, m.m.
Kommentarfelt - skal være breiere og ikke så lang.
Personer – layout. Rolle. Uliketype rolle vil kobler til seinere. Person – et objekt er alltid knyttet til en
rolle.
Kulturhistorie:
Har hatt en gjennomgang av hvilken feltene som må være med, hvilken feltene som skal være på
vent (seinere versjon) og hvilken feltene som kan droppes.
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Kulturhistorie går gjennom eksiterende applikasjoner for å se på feltene som hører naturlig sammen
og som kan være med på et område som kan kollapses.
Arne Johan og Espen forlatt møtet.
Takson: innspill. I dag tre felter, det er ønskelig å ha tre felter i den nye modulen også.
For mye luft, og forskjell med kompakt løsninger.
Navn som ikke finnes Artsnavnedatabasen må museene bidra til at de blir lagt inn i den evt. melde til
Artsdatabanken.
1. Innskrevet navn (entered)
2. Valid (gyldig) navn, denne kan evt. også være et navn som ligger i Artsnavnebasen, men som
er kun til internt bruk for museene
3. Akseptert navn
Valid takson navn og akseptert navn skal være lenket til Artsdatabanken.
Eksiterende modul har en kobling til Artsdatabanken.
Bruk ord/termologi som finnes i eksiterende base.
«Determined by» istedenfor «Legg til person»
Presisjonsnivå på bestemmelser bør være et eget felt, men implementeres i taksonnavnets
skyggefelt og på etiketter.
Skilles usikkerhet i bestemmelsen fra taksonnavnet blir det også bedre søkemuligheter.
Det bør være mulig å velge usikkerhet på mer enn bare siste ledd i navnet, usikker art til tross for at
det også er bestemt til underart osv.
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