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MUSIT Ny IT-arkitektur  

Referat fra møte i referansegruppen for analyse 

 
Møtested: Video 
Tid: 1. juni 2017 kl. 09.00-10.30 
 
Til stede:  
Lars Erik Johannessen, Naturhistorisk museum, UiO 
Karstein Hårsaker, Vitenskapsmuseet, NTNU 
Thomas Olsen, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 
Susan Braovac, Kulturhistorisk museum, UiO 
Knut Petter Meen, utvikler ny IT-arkitektur MUSIT 
Line Arild Sjo, prosjektleder ny IT-arkitektur MUSIT 
 
Ikke til stede: 
Lisbeth Prosch-Danielsen, Arkeologisk museum, UiS 
Camilla Nordby, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 

 
Tema for møtet: 
Avklaringer, se underlag til møtet Underlag til møte i referansegruppen for analyse 01.06.2017. 
 
Referat: 
 
Avklaringer: 

 Det antas å være størst behov for eksport av analysedata for en analyse (med flere 
objekter/prøver), og mindre behov for eksport for flere analyser samtidig. Eksport for flere 
analyser kan derfor vente til man eventuelt ser behov for dette. 

 Resultatfelter må være med i eksporten, både felles resultater, og resultat per objekt/prøve. 

 Import av analyseresultater er mest aktuelt for en analyse, ikke flere analyser samtidig. Import 
til flere analyser kan derfor vente til man eventuelt ser behov for dette. 

 Import av analyseresultater er mest naturlig å gjøre når man står inne på analysen. Valg for 
import og eksport legges inn i visning av analysen. 

 Det antas at det vil være vanlig med flere objekter/prøver i en analyse, mens det er mer usikkert 
hvor ofte man vil opprette mange prøver samtidig. Basert på dette er det viktigere å 
implementere støtte for flere prøver/objekter i en analyse enn registrering av mange prøver 
samtidig. 

 Flere saksnummer kan håndteres med ett felt med kommaseparert liste. Dette kan endres 
senere dersom det viser seg at saksnummer må kunne inneholde komma, eller dersom dette 
oppleves som problematisk av andre årsaker. 

 Prøver listes i plukklisten med Prøvenr og Prøvetype, deretter «moderobjektets» Museumsnr, 
Undernr og Term/artsnavn. I tillegg ønskes eget ikon for prøvene. 

 Forslag til ikon for prøvene: Prøverør.  
o Referansegruppen sender forslag til ikon til Line etter møtet. 

 Forslag til ikon for analyse: Mikroskop 
o Referansegruppen sender forslag til ikon til Line etter møtet 

 Prøver listes i magasinet sammen med objektene med Prøvenr og Prøvetype, samt 
«moderobjektets» Museumsnr, Undernr og Term/artsnavn. 

 Det legges inn egen kolonne i liste med prøver på objektvisning med Prøvenr tilhørende 
prøvens «forelder» dersom prøven er tatt av en annen prøve. 

 Listen med prøver på objektvisningen må også inneholde PrøveID. 
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 Det er ikke behov for liste med prøver tatt av en prøve inne på visning av prøven, men det må 
være mulig å se at en prøve er tatt av en annen prøve på eksporten. 

 Prøveuttakshendelsen som opprettes når en prøve tas av en annen prøve listes på objektet den 
opprinnelige prøven er tatt av. 

 
Annet: 

 Funnr. må inn overalt der objekter listes. 

 Innspill fra koordineringsgruppens ledere om at alle navn på personer må hentes fra 
personregisteret til det enkelte museet er for så vidt greit, men det betyr at innlegging av nye 
navn må være enkelt og kunne gjøres av den som registrerer en analyse eller prøve idet 
analysen/prøven registreres. Utviklingsteamet ser på om dette kan løses så lenge 
personregisteret ligger i de gamle databasene.  

 
Line gir tilbakemelding til referansegruppen om det blir test uke 23, samt hvilken 
dag, i løpet av fredag 2. juni. Dersom testen må utsettes, vil det bli sendt ut ny doodle 
for å finne ny dato for test. 
 
Referent: Line Arild Sjo 
06.06.2017 


