
Digitalisering på mange vis 

Erfaringer fra NHM 



Før man starter med digitalisering 

1. Er det forankret i strategiske planer? 

2. Gjør interessentanalyse 

3. Hvilke data som skal fanges 

4. Bilder? 

5. Har vi ressursene? 

6. Lag arbeidsflyt – let etter flaskehalser 

7. Etterbruk - mottaksapparat 

 



Målgrupper / interessent analyse 

• 4 Hovedgrupper 

– Forskere (interne og eksterne) 

– Utadrettetviksomhet 

– Forvaltning (kommune og stat) 

– Samlingsforvaltere 

 

 



Målgrupper / interessentanalyse 

• Hva trenger de ulike målgruppene av data? 

• Hvordan skal det brukes? 

• På hvilken måte skal det tilgjengelig gjøres?  

• Hvilke ansvar har vi overfor målgruppene? 

– Prioritering 

 



Målgruppene 

Forskeres 

• Navn/ gruppetilhørighet 

• Tilstand 

• Sted? Tid? 

• Veldig avhengig av hva det 
forskes på 

Formidlere 

• Navn/ gruppetilhørighet 

• Tilstand 

• Sted 

• Tid 

• Nytteverdi 

• Bilde 

• Slektskap 

• Rødlistestatus 

• Biologi (økologi og livshistorie) 

• Anekdoter 



Målgruppene 

Kommune, fylke og stats forvaltere 
(miljøvernavdelingene ++) 

• Navn 

• Tid (nye data) 

• Sted 

• Rødliste / svartliste 

• (Utbredelses kart) 

 

Samlingsforvalterne 

• Navn / prosjektid 

• Tilstand 

• Plassering 

• Hendelsehistorikk 



Hva er data? 



Arbeidsflyt og Flaskehalser 



Sløsing (lean) 
• Feil/avvik: 

Med dette menes ekstraarbeid på grunn av feil, f.eks. å arbeide med feil som er utført tidligere i 
verdikjeden (prosessen), eller å ha fått tilsendt irrelevant eller feil dokumentasjon.  

• Unødvendig lagring: 
Restanser i forhold til arbeidsoppgaver kan skape merarbeid for andre i prosessen, og er på en måte 
en unødvendig lagring. Lagring av mer utstyr enn nødvendig er også et eksempel på dette.  

• Overkvalitet: 
Overkvalitet kan være å arbeide lenger med en sak enn nødvendig. Punche inn data som ikke blir 
etterspurt. Overdreven korrekturlesing! 

• Overproduksjon: 
Med dette menes å utføre mer arbeid enn nødvendig. For eksempel legge inn identisk 
dokumentasjon for samme objekt flere ganger.  

• Unødvendige bevegelser: 
Dette kan innebære å bli unødig avbrutt, å måtte skifte uhensiktsmessig mellom oppgaver, eller at 
en må sette seg inn i en sak flere ganger på grunn av avbrytelser. At ansatte må bevege seg mellom 
to arbeidsstasjoner som er plassert langt fra hverandre, eller at et dataprogram er programmert 
med uhensiktsmessig mange innstillinger som krever mange tastetrykk, er også eksempler på dette.  

• Unødvendig transport: 
Hente frem et objekt flere ganger, eller at man må gå langt for å hente objekter.  

• Unødvendig venting 



Barcodes og etiketter 

1-D     vs   2-D 

 

 

 

 

 

 

UUID vs reg. nummer (databasensløpenummer) 



Bilder eller avskrift? 

Bilder + 

• Korrektur: Lett å korrigere 
avskrift i basen, når man 
kan se på bilde 

• «Sikring mot tap» 

• Lån, lånetager kan vurdere 
om objektet før lån 

• «Tilgang» til utlånt 
materiale 

• Indirekte data 

Bilder - 

• Er en ekstra 
arbeidsoperasjon 

• Ikke nødvendigvis at bilde 
viser det som er interessant 

• Koster penger å lagre 

 



Høy kvalitet til forskere og formidling 



Snutebille 29 lag i sekvens 



Typedigitalisering 

• Mål: 

– Få høykvalitetsbilder av typene 

– Ut på web 

– Etikett data allerede avskrevet 

 



Typedigitalisering 

• Flere bilder pr objekt 

• Saaakte og tid krevende prosess  

– 1500 på 2 uker 

• Types 

http://nhm2.uio.no/lav/web/index.html


Typedig Karplanter 

 Pentacon Scan 7000 - 20,000 x 20,000 pixels                                
  



Botanical Museum, Berlin 

• Scan time: 3,5 minute 

• Specimen time: 12 minute 

• 30-40 images/day (if all goes smoothly) 

• Software: Silverfast and Photoshop 

• Personnel: 1 scientific coordinator, 2 technicians 

• 2000-2011: 95,000 images 

 



Utstyr for masseproduksjon 

• Nikon D800E 

– 36 mpi 

• Nikkor 60mm 
Macro 

• Controlled by PC  

– DigiCamControl 

• Kaiser Copy stand 

• Light: 

– Leica LED /Kaiser 

• Pris ca 60 000 NOK 

 



Paleontologisk skuffer 

• Marint materiale fra Kvartær (subfossilt) 

• Lite brukt samling 

• Skal pakkes ned i kasser 

• Mål med digitaliseringen 

– Gi en oversikt over hva materiale er og hvor det 
kommer fra 

– Overfladisk rask digitalisering 



Gigapan 

• Epic Pro 

• 1000 USD 

file://///norbif/www/palmus/kvart/Kvart.html 
 



Sopp digitaliseringsdugnader 

• Lokal massedigitalisering 

• Mål 

– Digitalisere og kuratere flest mulig sopp på en uke 

– Høyere produksjon enn Digitarium 

 



Soppdugnader 

• På Tøyen 

• Foto av etiketter 
– Standard Foto set up 

7500 objekter på 1 uke 



Arbeidsflyt objekt 

 



Dataflyt innskrivning 

 



Outsourcing 



Crowed sourcing 

Transcription of label information 

http://nhm2.uio.no/dugnad 

http://nhm2.uio.no/dugnad


Notes from Nature 

Christian 



• Find the label and 
drag a box around it. 
 

• Fill in label 
information using the 
provided drop-down 
menu or free text 
input. 
 

• Each label is 
transcribed by three 
different citizen 
scientists to evaluate 
accuracy. 
 

• NHM UiO will launch 
a Norwegian Notes 
from Nature portal 
later this month. 
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Catalog number: O-L-000014, http://purl.org/nhmuio/id/41d9cbb4-4590-4265-8079-ca44d46d27c3 
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http://purl.org/nhmuio/id/d91e8253-0ac1-4681-ac69-e50070af86a2 

32 



UUID QR codes for museum 
objects at NHM-UiO provides: 
 
• Machine-readable identifiers. 

• Allows for new and efficient 
workflows for collection 
management. 

• Deployment for stable identifiers 
appropriate for data-basing. 
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Diskusjonstemaer 

• Hvis du skulle velge noe å avbilde hva, hvordan og 
hvorfor? 

• Hvor ville tilgang til bilder hjulpet deg mest i 
arbeidet med samlinger (hverdagen)? 

• Er det viktigere å avbilde det materiale vi har enn 
å samle inn nytt? 

• Hvis den nåværende samlingen er avbildet bør 
man da avbilde nytt materiale? 

• Crowed sourcing, noe for oss? 


