Universitetet i Oslo

Innkalling 2017

MUSIT - Universitetsmuseenes IT-organisasjon
Torkild Bakken (VM)
Wenche Brun (AM)
Asbjørn Engevik (UM)
Stian Finmark (RA)
Monica Kristin Hansen (TMU)
Jon Lønnve (NHM)
Birgit Maixner (VM)
Jenny Smedmark (UM)
Heini Rämä (TMU)
Espen Uleberg (KHM)

Innkalling til Felles Koordineringsgruppemøte, 12. februar kl. 1200-1400.
Møtet avholdes som videomøte på Videobro:
https://videobro.no/invited.sf?secret=5VAhtRx.JZ_KgkPkoWtpPQ&id=059068975
Videobro virker ikke i Internett Explorer & Safari, men i Chrome, Firefox (har hatt litt problemer I det
siste med Firefox) og Opera. (For SIP, Skype for Business eller Lync bruk
musitfelleskvalitetssystem@uio.vbro.no). Det er viktig at dere sørger for at dere har en god
internettlinje, kamera og mikrofon (headset anbefales).

01/01-2018 Handlingsplan, 12. februar – 1. juli 2018
Sakspapir: Utkast til handlingsplan 12. februar – 1. juli 2018, og handlingsplan for 2017.
Jeg har lagt ved et utkast til handlingsplan som bare gjelder frem til sommeren. Grunnen til
dette er at vi må utarbeid en plan for ferdigstille utviklingen av IT-arkitekturen og avvikling av
det gamle Delphi-systemet. Denne planen vil legge føringer for hva vi gjør fremover. Jeg ønsker
at dere ser på den foreslått handlingsplanen. Se på handlingsplanen fra 2017 og vurdere om det
er arbeidsoppgaver i denne som ikke ble fullført i 2017 og som bør/kan gjennomføres i år.

Kl. 1230 – 1300 – (da er Gard Thomassen fra USIT med)
02/01-2018 Plan for avvikling av det gamle Delphi-systemet. Nedsettelse av
arbeidsgruppe og oppdrag for gruppen.
Sakspapir: Notat.
Jeg ønsker at dere kom til møtet med forslag på 2 personer som skal sitte i arbeidsgruppen.
Gruppens sammensetting bør bestå av to representanter fra museene som har godkjennskap til
MUSIT systemet; både naturhistorisk og kulturhistorisk, en person fra USIT/DS-gruppen, og
MUSITs produkteier. Jeg vil be Gard Thomassen (Leder for DS-gruppen) å oppnevne en person
fra USIT som kan sitte i gruppen.
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03/01-2018 Felles Kvalitetssystem. Nedsettelse av flere referansegrupper samt en
orientering.
Sakspapir: Notat, og et orienteringsnotat om hva som har blitt gjennomført mellom 08. januar
– 31. januar 2018.
Det skal oppnevnes personer til fem ny referansegrupper. Medlemmer i koordineringsgruppene
bes å komme til møtet med navn på personer som kan velges til å sitte i en av eller flere av
gruppene. Hvis det er mulig, er det ønskelig at disse navn sendes ut på forhånd. Det er viktig at
vi avslutter møtet med personer innplassert i så mange som mulig av disse referansegruppene.

04/01-2018 Orientering, Utviklingsvirksomhet, kort status av hva som er gjort i
tidsrommet 8. januar – 30. januar 2018
05/01-2018 MUSIT seminar. Nedsettelse av arbeidsgruppe.
06/01-2018 Eventuelt.
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