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MUSIT Ny IT-arkitektur  

Referat fra møte i referansegruppen for analyse 

 
Møtested: Video 
Tid: 4. mai 2017 kl. 10.00-11.00 
 
Til stede:  
Lars Erik Johannessen, Naturhistorisk museum, UiO 
Susan Braovac, Kulturhistorisk museum, UiO 
Camilla Nordby, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 
Lisbeth Prosch-Danielsen, Arkeologisk museum, UiS 
Marie Solum Strand, interaksjonsdesigner ny IT-arkitektur MUSIT 
Ingar Abrahamsen, utvikler ny IT-arkitektur MUSIT 
Line Arild Sjo, prosjektleder ny IT-arkitektur MUSIT 
 
Ikke til stede: 
Karstein Hårsaker, Vitenskapsmuseet, NTNU 
Thomas Olsen, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 
 
Tema for møtet: 

 Søk 

 Språk (norsk/engelsk) 

 Analysesteder 
 
Referat: 
 
Søk: 

 Bred brukergruppe, både erfarne og uerfarne. Søket må ta hensyn til dette. 

 Dagens søk med mange felter er tungvindt, vanskelig å huske/vite hvordan man skal søke for å 
finne det man er ute etter, når man skal bruke % osv. Ingen hjelp ved «feil» bruk 

 Må sørge for hjelp til søk ved «feil» bruk. 

 Det må være enkelt å filtrere/begrense resultatsett ved mange treff. 

 Mange treff ved søk ikke nødvendigvis problem gitt at vektingen av resultatene er riktig. 

 Mange søkene er veldig eksplisitte (f.eks. søk i eksplisitte felter), bruker trenger hjelp til å søke 
«riktig» for at resultatet skal være mest mulig treffsikkert. 

 Løsningen kan bli å teste ut et enkelt, naivt søk og se hvordan dette fungerer. Søket justeres 
underveis basert på erfaring med bruken. 

 Forslag om at referansegruppen definerer hva de oftest ønsker svar på (hva de ønsker å finne) 
ved søk. Dette vil være et veldig godt underlag for justering av søket. 

 
Språk (norsk/engelsk): 

 Forventer ledetekster og lister med forhåndsdefinerte verdier på det språket man har valgt 
(norsk eller engelsk). 

 Søk på forhåndsdefinerte verdier må gi treff uavhengig av hvilket språk som er benyttet ved 
registrering 

 Visning av forhåndsdefinerte verdier forventes å være ihht valgt språk ved visning, uavhengig 
av hvilket språk som var valgt ved registrering. 

 Problemstilling: eksport av analysedata skal brukes av engelskspråklige. Vil skrive på engelsk 
når formålet er videre behandling av eksterne. 
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Analysesteder: 

 Trenger også å kunne angi laboratorier ved museene. Medlemmene i referansegruppen sender 
innspill til Lars Erik som setter disse sammen i en liste. 

 
Doodle sendes ut for å finne tidspunkt for neste møte, samt for testdag. 
 
Referent: Line Arild Sjo 
09.05.2017 


