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MUSIT Ny IT-arkitektur  

Referat fra møte i referansegruppen for analyse 

 
Møtested: Video 
Tid: 17. mars 2017 kl. 09.00-11.00 
 
Til stede:  
Lars Erik Johannessen, Naturhistorisk museum, UiO 
Susan Braovac, Kulturhistorisk museum, UiO 
Karstein Hårsaker, Vitenskapsmuseet, NTNU 
Lisbeth Prosch-Danielsen, Arkeologisk museum, UiS 
Camilla Nordby, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 
Thomas Olsen, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 
Line Arild Sjo, prosjektleder ny IT-arkitektur MUSIT 
 
Ikke til stede: 
Marie Solum Strand, interaksjonsdesigner ny IT-arkitektur MUSIT 
 
Tema for møtet: 
Avklaringer, se underlag til møtet Underlag til møte i referansegruppen for analyse 17.03.2017. 

 
Referat: 
Status på hjemmeleksene: 

 Nye innspill fra Karstein og Torkel som må innarbeides 

 Isotopanalyse og mikroskopanalyse en analysetype med undertyper 

 Ny gjennomgang av ekstra felter, Lars Erik sender ut ny fil 
 
Avklaringer: 
 
1. Jf. felt Rolle på analysen: Hvilke andre roller (i tillegg til registrert av, utført av, ansvarlig, 

administrert av, sist oppdatert av, avsluttet av) vil det være behov for? («Registrert av» og «Sist 
endret av» settes automatisk av systemet.) 

 
Svar: Ikke behov for flere roller, men innspill om at Utført av endres til Analysert av (bør være 
eksplisitt for de ulike hendelsestypene). Trenger beskrivelse av rollene som mouseover/tooltip. 
 
2. Er det behov for å registrere noen roller som del av analyseresultatet? F.eks. «Resultat 

registrert av»? 
 
Svar: Ikke behov for å registrere noen ekstra roller på analyseresultatet. 
 
3. Er det behov for andre roller enn Ansvarlig person (i tillegg til registrert av, utført av, sist 

oppdatert av) på prøven? («Registrert av» og «Sist endret av» settes automatisk av systemet.) 
 
Svar: Ser ikke behov for noen flere roller. Utført av omdøpes slik at den blir eksplisitt for 
prøvetakingen (Prøve tatt av). Det ble diskutert om Ansvarlig person kan utgå, men det ble 
konkludert med å beholde rollen foreløpig. 
 
4. Dersom analysen fører til flere analyseresultat, skal det da være mulig å registrere klausulering 

på enkelte av resultatene (ikke alle), eller vil eventuell klausulering omfatte alle resultatene av 
en (samle)analyse? 
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Svar: Eventuell klausulering må omfatte alle resultatene.  Dersom det er behov for å skille ut noen 
resultat som er klausulert og andre som ikke er det, må dette registreres som to analyser. 
 
5. Skal bruker måtte velge endringsmodus ved visning av eksisterende analyse, eller skal analysen 

automatisk være mulig å redigere når den åpnes/vises? 
 
Svar: Analysen åpnes i lesemodus, valg av editeringsmodus må ha godt synlig knapp. 
 
6. Gjennomgang av vedlagte skisser, se på rekkefølge/samling av felter, ledetekster mm. 
 
Kommentarer til Registrere prøveuttak: 

 Trenger følgene ekstra informasjon om objektet: Unr2, materiale, form, lokalitet, 
innsamlingsdato. 

 Må kunne registrere materiale (ikke det samme som materiale på samlingsobjektet). 
Konklusjonen ble nytt felt «Beskrivelse av prøve». 

 Det må være mulig å registrere at det finnes restmateriale, dvs nytt felt «Restmateriale 
finnes». 

 Forslag om at Lagring av prøve skal føre til spørsmål om plassering i magasinet for å knytte 
magasinplassering til prøveuttaket. 

 Representantene for kulturhistorie må gi innspill om hvilke prøvetyper og prøveundertyper 
de har behov for å kunne registrere, eventuelt om dette må være fritekst for kultur. 

 
Kommentarer til Registrere analyse: 

 Beskrivelse/kommentar flyttes nedenfor Saksnummer 

 Visning av navn og rolle på personer tilknyttet analysen må vises i tabellform. 

 Spørsmål om Type analyse bør gjøres likt som på prøve, dvs at feltene kategori og type er 
synlige hele tiden. 

 Prøvenr/PrøveID må være med i liste med objekt/prøve. 

 Det er behov for et statusfelt. Radioknapper for Avslutt analyse erstattes av status. Karstein 
lager forslag til hvilke statuser som trengs på analysene. 

 Visning av vedlegg på analysen må vises tydelig. 
 
Kommentarer til Klausulering: 

 Trenger felt for Saksnummer. 

 Ved opphevelse av klausulering: Må ha navn og årsak. 
 
Kommentarer til Hendelser: 

 Line sjekker om det er utført av/dato eller registrert av/dato som benyttes i tilsvarende 
oversikt i dagens system. 

 
7. Ved opprettelse av mange prøver i en operasjon, hvilke felter skal være felles for alle prøvene, 

og hvilke må registreres per prøve? 
 
Svar: Kan forsøke med å sette alle felter likt, så blir det opp til bruker å endre de feltene som skal 
være forskjellig. Merk at det må være mulig å angi antall prøver som opprettes (når det opprettes 
flere prøver fra ett objekt). 
 
8. Hvor mye detaljer om objektet/prøven (felter) skal vises når man er inne på analysehendelsen? 
 
Svar: Museumsnr, Unr, Unr2, Term/artsnavn, Prøvenr, Materiale, Form, Lokalitet, 
Innsamlingsdato. Det ble diskusjon om Form er relevant eller ikke. Camilla avklarer bruk av Form 
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med Torkel. Det ble gitt innspill om at begrepet Term er forvirrende. I objektbasen heter dette 
feltet Gjenstand (arkeologi), Gjenstandsterm (etnografi) eller Gjenstandtype (numismatikk).  
 
 
9. Ny hjemmelekse: Gjennomgang av analysetypene med tanke på å bestemme endelige navn. Vi 

trenger også engelsk benevning på typene og kategoriene. 
 
Svar: Karstein oppdaterer liste med prøvetyper og sender deretter til resten av gruppen for 
supplering, Lars Erik lager ny versjon av analysetypene med kolonner for engelske navn. 
 
De øvrige punktene ble ikke diskutert på grunn av manglende tid. 
 
Annet: 

 Diskusjon om hvilket begrep som kan erstatte Ok (som status på prøven). Ett forslag er å 
erstatte med Intakt. Konklusjonen ble at vi beholder Ok inntil videre (Intakt kan bli for 
spesifikt). Det ble også diskusjon rundt bruk av statusene med tanke på hva de betyr. Vi må ha 
tooltip/mouseover med forklaring til statusene. 

 Ønsker mulighet for å registrere mange analyser med ulik type knyttet til en prøve i en 
operasjon. 

 
Neste møte i referansegruppen blir videomøte 21. mars kl 09.00. 
 
Referent: Line Arild Sjo  
17.03.2017 


