
Referat fra møte i Faggruppe foto 25. oktober 2011 10:00 – 14:00 

 

Til stede: Elisabeth J. Vogt (KHM), Ellen Grav Ellingsen (VM), Åge Pedersen (AM), 

Sveinulf Hegstad (TMU), Jarle Stabel (DUG) etter lunsj 

 

1 

Gjennomgang av milepælliste for 2011 som har vært en del av gjeldende handlingsplan. Et 

flertall av punktene her er implementert og fungerer i bruk. (MP0, 1, 2, 3, 6, 8) Noen punkt 

gjenstår, og vil bli overført til milepælliste for 2012. 

 

2 

Diskusjon omkring applikasjonen, basen og Fotoportalen ga følgende innspill til 

Handlingsplan 2012 i prioritert rekkefølge: 

 

1 

Det må bli mulig å overføre raw-filer til basen.  

Dagens situasjon hvor raw-formatet blir lagret ved den enkelte institusjon, er ikke holdbart 

verken ut fra datasikkerhet eller i forhold til ressursbruk. 

Sveinulf skriver kravspesifikasjon 

 

2 

Filnavnet må følge bildet når det hentes ut fra basen.  

Filnavn må i dag kopieres og limes inn ved lagring. Ved henting av flere bilder, er dette en 

potensiell feilkilde, som må fjernes. I følge Jarle S., dreier det seg om å skifte ut nåværende 

bildefremvisningskomponent (fra 1997!) med en ny. 

Elisabeth skriver kravspesifikasjon 

 

3 

Det opprettes ei valgliste som angir periodene i periodefeltet.  

Ei slik liste finnes allerede i bruk i arkeologisk gjenstandsbase. Det må i tillegg være mulig å 

skrive fritekst. 

Ellen skriver kravspesifikasjon 

 

4 

Redigering av nedtrekksmenyen for roller. 

Ny rekkefølge: 1 Fotograf sikker 2 Fotograf usikker 3 Avbildet sikker 4 Avbildet usikker. 

Følgende roller fjernes: Avbildet - iflg feilaktig tradisjon, Giver/siste eier - iflg feilaktig 

tradisjon, Selger/siste eier - iflg feilaktig tradisjon. 

Åge skriver kravspesifikasjon 

 

5 

Ved søk i basen må antall treff angis. 

Åge skriver kravspesifikasjon 

 

6 

Innlegging av personnavn 

Navn på fotograf og avbildet person legges i dag inn under hhv fanene opptaksdata og 

mediaobjekt. Dette er ulogisk og gir grunnlag for misforståelser hos registrant. Det opprettes 

derfor en ny felles innlegging av personnavn, hvor navnet kobles rett til bildet. Det vurderes å 

slå sammen fanene opptaksdata og mediaobjekt. 



Ellen skriver kravspesifikasjon 

 

7 

Scrolling i Fotoportalen 

Det vises maks 50 småbilder pr søk. På mindre skjermer vises bare de øverste radene. For å 

vise hele søkeresultatet må det vertikale scrolle-feltet på skjermen brukes. Det må bli mulig å 

scrolle søkeresultatet på skjermen direkte fra scrolle-hjulet på musa. 

Sveinulf skriver kravspesifikasjon 

 

8 

Bla fra bilde til bilde i Fotoportalen 

I Fotoportalen må man i dag gå via småbildene i søkeresultatet for å kunne skifte fra ett bilde i 

maks størrelse til neste. Det må bli mulig å bla fra bilde til bilde i maks størrelse. 

Sveinulf skriver kravspesifikasjon 

 

9 

Lage et felt for fritekstsøk i søketreet til fotobasen 

Søkefeltene kan redigeres av bruker til et søketre tilpasset egne behov. Denne muligheten gjør 

søkinga mer funksjonell, men et fritekstsøk vil være å foretrekke.  

Elisabeth skriver kravspesifikasjon     

 

3 

En del mangler ved Musit-portalene ble diskutert. Vi tar det videre til koordineringsgruppa 

med konkrete forslag til forbedringer. 

 

 

Referent 

Sveinulf Hegstad 

 

 

                                                                                                                                                                                               


