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MUSIT Ny IT-arkitektur, pilot  

Referat fra møte i referansegruppen for magasinmodul 

 
Møtested: Videomøte 
Tid: 24. august 2016 kl. 09.00-10.00 
 
Til stede:  
Heini Rämä, Tromsø museum, UiT 
Marielle Bergh, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 
Espen Uleberg, Kulturhistorisk museum, UiO 
Wenche Brun, Arkeologisk museum, UiS  
Line Arild Sjo, prosjektleder Ny IT-arkitektur MUSIT 
 
Ikke til stede: 
Dawn Williams, Naturhistorisk museum, UiO 
Karstein Hårsaker, Vitenskapsmuseet, NTNU 
Susan Matland, Daglig leder Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) 
 
Tema for møtet: 
Avklaringer angående tilganger og rekkefølge på miljø- og sikrings- kontroll- og observasjonstyper. 
I tillegg noen avklaringer rundt objektsøk og testing.  

 
Referat: 
Avklaringer angående tilganger: 

 Menyvalg, knapper og lignende som bruker ikke har tilgang til skal vises men være 
utilgjengelig (dimmet). 

 Opprettelse, endring og sletting av noder: tilgangsnivå Administrasjon 

 Flytting av noder: tilgangsnivå Bruk 

 Opprettelse av nye observasjon og kontroller: tilgangsnivå Bruk 

 Flytting av objekter: tilgangsnivå Bruk 

 Utskrift av etiketter: tilgangsnivå Bruk 

 Generere liste over objekter uten lokasjon: tilgangsnivå Bruk 

 Visning av utførte observasjoner og kontroller: tilgangsnivå Les 

 Visning av flyttehistorikk til et objekt: tilgangsnivå Les 

 Visning av egenskaper på en node: tilgangsnivå Les 

 Søk/finne lokasjon til ett eller flere objekter: tilgangsnivå Les 

 Bruk av plukklisten vil av dette medføre tilgangsnivå Bruk 
 
Andre avklaringer: 

 Rekkefølge på miljø- og sikrings- kontroll- og observasjonstyper: Temperatur, Relativ 
luftfuktighet, Lysforhold, Renhold, Inertluft, Gass, Sprit, Mugg, Skadedyr, Skallsikring, 
Tyverisikring, Brannsikring, Vannskaderisiko. 

 Finne lokasjon til ett eller flere objekter: 
o Alle feltene Museumsnr, Unr og Term/artsnavn må kunn benyttes som input i 

søket. Unr må kunne benyttes for å begrense resultatsettet 
o Både Unr og Museumsnr må være mulig å kombinere med Term/artsnavn 
o Både objekter med og uten lokasjon skal vises i resultatet 
o Maks 50 treff pr. side i resultatet 

 Liste over objekter som mangler lokasjon (plassering i magasinet): 
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o Resultat lagres som flat fil (.csv) på disk (med mindre det blir utfordring med tilgang 
til en slik disk) 

o Utviklingsteamet kan eventuelt vurdere om filen kan sendes på e-post (må i såfall 
sette grense for å unngå at vedlegget blir for stort) 

o Det må settes en grense for genereringen; dersom mer enn x objekter mangler 
lokasjon, får bruker feilmelding og listen blir ikke generert. Det er opp til 
utviklingsteamet å sette hva denne grensen bør være. Bruker vil uansett ikke ha 
nytte av å generere en slik liste dersom innholdet blir alt for stort. 

 Endring av ledetekster 
o Skadedyr: Endre «Livssyklus» til «Stadie»? 
o Sprit: Endre «Tilstand» til «Nivå»? 
o Begge deler berører områder som kun Karstein og Dawn har forhold til (i 

referansegruppen), avklaringen tas derfor med dem. 

 Testing 
o Første testdag tirsdag 20. september (uke 38) kl. 9-15 på USIT 
o Andre testdag tirsdag 4. oktober (uke 40) kl. 9-15 på USIT 
o Testdeltakere disse dagene er referansegruppen.  
o Øvrige testressurser får innføring av medlemmene av referansegruppen og tester 

hver for seg. 
o Eventuelt behov for flere testdager avtales senere. 

 
Neste møte i referansegruppen blir 31. august kl 09.00. 
 
Referent: Line Arild Sjo 
25.08.2016 


