
Referat fra møte faggruppe entomologi torsdag 21. 0ktober 2010 
 
Tilstede: Arne C. Nilssen (AN), Jarle Ebeling (JE), Vladimir Gusarov VG) og Karstein 
Hårsaker (KH). Tommy Prestø deltok på første del av møtet. Ikke tilstede: Per Djursvoll.  
 
Ingen innspill eller kommentarer til dagsorden for møtet. Eventuelle tillegg til dagsorden tas 
opp underveis i møtet. 
 
1. Tommy Prestø fortalte om erfaringer fra arbeidet i faggruppen for karplanter i forbindelse 

med utvikling av karplanteapplikasjon. Fortalte om viktige forhold som det kan være lurt 
å ta med i arbeidet med utvikling av ny applikasjon for entomologi. 
• Overgang fra gammel databaseløsning (HERB, d-Base) til ny applikasjon (Oracle) har 

medført bedre funksjonalitet, bedre sikring av data og enklere registrering. 
• Et viktig spørsmål man må ta med seg i prosessen er hvor mye man skal rydde i data 

før kontra etter at data migreres til ny applikasjon. Vil påvirke hvor raskt man kan ha 
en ny applikasjon på plass og i produksjon. 

• Vi må prøve å gjenbruke så mye som mulig fra utviklingen av karplanteapplikasjon, 
både selve applikasjonen og arbeidet som ble gjort underveis i utviklingen. Mye av 
dette er dokumentert i MUSITWiki (T. Prestø presenterte linker til hvor dette er å 
finne). 

• Utarbeidelse av kravspesifikasjon ble undervurdert i arbeidet med 
karplanteapplikasjon, Vi bør utvikle en så fullstendig kravspek som mulig før DUG 
starter arbeidet med programmering av ny applikasjon. 

• Testing av applikasjon og testing i forbindelse med migrering av data var svært 
omfattende, denne jobben kan reduseres betraktelig med bedre kravspek. 

• T. Prestø presenterte liste med punkter over hvor det er mest forbedringspotensial i 
forhold til prosessen med utvikling av karplanteapplikasjon.  

 
T. Prestø gjennomførte så en demonstrasjon av ny karplanteapplikasjon og pekte på 
punkter vi bør være obs på i arbeidet med utviklingen av ny entomologiapplikasjon. Dette 
kan være det å beholde objektnr. fra eksisterende baser, taxon-registre, ulike former av 
koordinater, revisjonshistorikk, bruk av løpende tekst kontra faste registre, samarbeide om 
felles registre kontra registre for hvert enkelt museum, hvor mange felter man har plass til 
i skjermbilde. 
• Det er viktig at DUG gir klare rammer for hva man bør/ikke bør gjøre av endringer på 

karplanteapplikasjon samt andre rammer for arbeidet som skal gjøres. 
 

2. Mandatet for faggruppen ble gjennomgått, det er ikke godkjent av MUSITs styre enda. 
Det ble foreslått at faggruppen skulle be om å få endret på ett av punktene i mandatet, 
dette er punktet med utarbeidelse av prosjektplan (milepælsplan) innen 1. desember.       
 KH skal sende forespørsel til Solveig Bakken (i løpet av uke 42) om denne tidsfristen 
kan endres til 15. desember, dette med bakgrunn i at VG er bortreist fram til 1. desember 
uten mulighet til å lese e-post. 
Mandatet ble tatt til etterretning uten andre kommentarer. 
 

3. Valg av insektgruppe(r) for uttesting av entomologiapplikasjon ble drøftet. Det ble lagt 
fram argumenter om at man bør teste på flere forskjellige grupper for å få med seg flest 
mulig av nødvendige felter i en ny entomologiapplikasjon. Ut fra dette ble det besluttet at 
de ulike museene kan bruke ulike insektgrupper hvis ønskelig. I utgangspunktet vil 



følgende grupper bli brukt: Coleoptera (NHM), Lepidoptera (TMU), Hemiptera? (BM) og 
Chironomidae? (VM). 

 
4. Eksisterende applikasjoner fra NHM, TMU og VM ble demonstrert. 
 
 
5. Hvilke felter og funksjoner som må endres eller legges til i forhold til eksisterende 

entomologiløsninger vil være avhengig av hvordan en ny entomologiapplikasjon blir. Ikke 
mulig å si noe om dette enda. Se også kommentarer under neste punkt. 

 
6. Hvilke felter og funksjoner som må endres eller legges til i forhold til 

karplanteapplikasjon er heller ikke mulig å si noe om nå. Vi må først sette opp en oversikt 
over felter og funksjoner i de forskjellige nåværende løsninger. Ut fra denne oversikten 
kan vi så ta en sammenligning med karplanteapplikasjonen for å se hva som trengs av 
tilføyelser og endringer. Oversikten vil også fungere som diskusjonsgrunnlag for å få på 
plass en felles løsning med et minimum av felter og funksjoner. Jo færre felter som trengs 
og jo færre endringer eller tilføyelser av funksjoner i forhold til karplanteapplikasjonen, jo 
enklere vil det bli å få til en entomologiapplikasjon.  
 KH starter på en oversikt over felter fra Zootron-basen (zoologi-base ved 
Vitenskapsmuseet). Denne oversikten bygges så ut av de andre fra gruppa slik at vi får en 
total oversikt over hvilke felter som finnes i eksisterende databaseløsninger. Oversikten 
kan så brukes for å bli enige om hvilke funksjoner og felter som må til i en ny 
entomologiapplikasjon. Oversikten skal forsøkes ordnet etter hovedfunksjoner i databasen 
(taxon, personer, lokaliteter, dato, etc.). 
 

7. I forhold til valg av taxon-register må vi ta en diskusjon på hvilke kilder som vil være 
aktuelle å bruke. AN: vi må inn med eksperter som kan gi råd om valg av kataloger. KH: 
ut fra mandat skal vi bruke ADBs artsnavnebase så langt dette er mulig. 

 
8. I forhold til identitetsnummer må vi ha en løsning som tar hensyn til eksisterende 

objektnummer brukt i nåværende databaser. Det er ikke aktuelt med ett felles 
nummersystem for alle museene.  
• I forhold til ”plasseringsnummer”, så er dette ikke brukt ved TMU og NHM, men er i 

bruk/delvis i bruk ved VM. Dette er opplysninger som ligger utenfor gruppas mandat å 
gjøre noe med. JE: ut fra mandatet skal vi ikke jobbe med dette. Men samtidig er dette 
en type opplysninger som må tas med i forbindelse med en migrasjon fra eksisterende 
databaser inn i ny entomologiapplikasjon. 

 
9. EIS og Strand-systemet er brukt med ulik praksis ved TMU og NHM, ikke aktuelt som 

egne felter ved VM. Bruk av geografiske koordinater er ellers godt dekket i 
karplanteapplikasjonen. JE: dette er godt dekket i brukerveiledning som finnes på 
MUSITWiki. 

 
10. De funksjoner vi fikk demonstrert i karplanteapplikasjon, samt funksjoner som er tenkt 

utviklet i karplanteapplikasjon vil sannsynligvis dekke våre krav til løsninger for 
innlegging av større mengder av data og objekter med mer eller mindre likt innhold. Det 
er viktig at vi sammenligner eksisterende funksjoner i karplanteapplikasjon med de behov 
vi trenger og kommer med krav og forslag til løsninger. 
• Kopiere informasjon fra ett ferdig registrert objekt over til nytt objekt for å spare tid 

og sikre lik info. 



• Automatisk oppretting av mange objekter som fylles med kun "felles"-informasjon 
(stedsinfo, koordinater, innsamler, metodikk, dato m.v.); disse postene kan man så 
fylle inn med artsinformasjon og annen info spesifikk for hvert objekt i etterkant. 

• Import fra Excel av både nye objekter/obervasjoner og oppdatering av informasjon 
som allerede er registrert 

 
11.  JE setter opp et forslag på prosjektplan/milepælsplan og sender ut dette til resten av 

gruppa i løpet av uke 43. 
 
 
 
 
28.10.2010   
Karstein Hårsaker 


