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Referat fra styringsgruppemøte hovedprosjekt 
MUSIT Ny IT-arkitektur 4. mai 2017 kl. 0800 – 0900 
 

Møtested: Videomøte 
Tid: 4. mai 2017. Kl. 0800-0900 
 
Til stede:  
Eirik Rindal, Naturhistorisk museum, UiO 
Wenche Brun, Arkeologisk museum, UiS 
Toril Moen, Artsdatabanken 
Gard O Sundby Thomassen, USIT - Seksjon for IT i forsking  
 
Ikke til stede: 
Susan Matland, MUSIT 
 
Sekretær: Line A. Sjo, prosjektleder, Ny IT-arkitektur MUSIT 
 

Saksliste møte: 
1. MUSIT Ny IT-arkitektur: Valg av arkitektur, fra Mikrotjenester til Monolitt 
2. Grafisk designer 
3. Elastic Search 
4. Orientering: MUSIT Ny IT-arkitektur kort status av hva som er gjort i tidsrommet 17.01.2017 

– 03.04.2017 
5. Orientering: Oppfølging av årsmøtet vedtak og avslutting av hovedprosjektet 30. juni 2017 
6. Orientering: Muntlig orientering om dialog mellom MUSIT og USIT om overtagelse av MUSIT 

IT-arkitekturprosjektet fra 1. juli 2017 
7. Eventuelt 
 

Referat: 
 
1. MUSIT Ny IT-arkitektur: Valg av arkitektur, fra Mikrotjenester til Monolitt 
Prosjektleder informerte kort om begrunnelsen for ønske om å gå fra mikrotjenester til 
monolitt. Gard kommenterte at dette er noe USIT ser positivt på med tanke på at monolitt 
arkitektur vil være bedre for USIT ved overtakelse. 
 
Styringsgruppen støtter forslaget om at MUSITs Ny IT-arkitektur går fra 
Mikrotjenestearkitektur til en Monolitt arkitektur. 
 
2. Grafisk designer 
Styringsgruppen er positiv til å bruke inntil et ukeverk av den gjenstående tiden til 
interaksjonsdesigner på grafisk design. Det gis innspill til grafisk designer om å se om det 
er noe av det eksisterende designet hos universitetene som kan benyttes. 
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Styringsgruppen ser det som positivt dersom USIT kan bidra med interaksjonsdesigner til 
det videre arbeidet, og ber om at det jobbes videre med å få dette på plass. 
 
3. Elastic Search 
Prosjektleder informerte kort om vurderingen som er gjort i prosjektteamet med tanke på 
en eventuell innføring av Elastic Search.  
 
Styringsgruppen støtter prosjektets forslag om å sette opp en enkel implementasjon av søk 
på objekter og hendelser i Elastic Search. I og med at oppsett av Elastic Search kan være 
tidkrevende, kan analysemodul leveres uten søk i Elastic Search. Søk på objekter vil være 
det samme som ble implementert for magasinmodulen inntil ES er implementert. 
 
4. Orientering: MUSIT – Ny IT-arkitektur, pilot, lån, analyse og 

dokumentasjon. Kort status av hva som er gjort i tidsrommet 17.01.2017 – 
03.04.2017. (MUSIT styremøte 18. april 2017. O-Sak 21/3-2017) 

Styringsgruppen tar statusnotatet til orientering. 
 
5. Orientering: Oppfølging av årsmøtet vedtak og avslutting av 

hovedprosjektet 30. juni 2017, fra MUSIT styremøte den 18. april 2017 V-
sak 19/3-2017 

Orientering ble ikke gitt da daglig leder MUSIT ikke var til stede på møtet. 
Styringsgruppen ber daglig leder sende orientering om saken til styringsgruppen per e-
post. 
 
6. Orientering: Muntlig orientering om dialog mellom MUSIT og USIT om 

overtagelse av MUSIT IT-arkitekturprosjektet fra 1. juli 2017 
Gard informerte om dialogen mellom USIT og MUSIT, samt endring i USITs rolle i IT-
arkitekturprosjektet og planer for overtakelse av prosjektet. Detaljer rundt overtakelsen vil 
bli utarbeidet i møter mellom koordineringsgruppelederne, Gard, Jarle Ebeling, Susan og 
prosjektteamet. 
 
7. Eventuelt 
Ingenting på eventuelt. 
 
Det sendes ut Doodle for å finne tidspunkt til neste møte. (Toril tar ferie fra 11. 
juni.) 
 
Referent: Line Arild Sjo  
15.05.2017  


