
Møte med referansegruppen for magasinmodul 13. april 2016 
 

Behov for avklaringer med referansegruppen for magasinmodul: 
 

1. Jf. krav om å kunne se liste over alle samlingsobjekter på en stedsnode: Hvilken 

informasjon om gjenstandsobjektet skal vises i magasinmodulen?  

 

Forslag:  

 Museumsnr./Unr. 

 Gjenstandsterm/artsnavn 

 

(I dag vises følgende: Museumsnr, Unr, Term, Materiale, Beskrivelse, Foto_ID) 

 

2. Jf. krav om miljødata (informasjon om ønsket klima/miljø) som del av egenskaper på 

stedsnodene: Er det behov for å kunne registrere en kommentar? Dersom man f.eks. 

endrer miljødata som konsekvens av omdefinert bruk, kan det være behov for å 

registrere en begrunnelse for dette. Eller er det unødvendig? Skal historikk på endring av 

miljødata tas vare på? 

 
3. Jf. mulighet til å registrere observasjon som del av kontroll av stedsnode: Er det behov 

for å kunne registrere observasjon uten å ha en kontroll? (Opprinnelig skissert at 

observasjon er noe som kan registreres som del av en kontroll.) 

 
4. Jf. tiltak som del av kontroll/observasjon: Er dette forslag til tiltak som bør utføres, eller 

selve tiltaket? Er det naturlig at tiltaket er del av observasjonen, eller skulle dette vært 

uavhengig av observasjon?  

 

Behov for forankringer med referansegruppen for magasinmodul: 
 
a. Jf. krav om sletting av stedsnode: Merk at sletting av node vil medføre at tilhørende 

kontroller, observasjoner og miljøkrav som er registrert på noden, også vil bli slettet. 

 
b. Jf. krav om at bruker skal få valg om å plassere objektet tilbake til sist registrerte 

lokasjon, eller til ny lokasjon ved tilbakeføring etter utlån: Ettersom lånemodulen ligger i 
eksisterende system, kan ikke dette kravet leveres som del av piloten da dette vil bety 
for stor utvidelse/endring i eksisterende system. Må vente til lånemodul er flyttet til det 
nye systemet. 

 

c. Jf. krav om at lokasjon til objektene i nytt system skal vises i søkelister i eksisterende 

system (dersom bruker har innsyn i magasinmodulen): Dette kravet er veldig vanskelig å 

få til. Visning av lokasjon begrenses derfor til visning i objektvindu inntil videre. 

 

d. Jf. krav om at det skal være mulig å skrive ut etiketter for samlingsobjekter fra 
magasinmodulen: Utskrift av etiketter for objekter fra magasinet vil være veldig 
kostnadsdrivende og kompliserende for løsningen så lenge objektene ligger i 
eksiterende system. Utskrift av etiketter fra magasinmodulen begrenses derfor til 
etiketter for stedsnodene. For å ivareta funksjonalitet for utskrift av etiketter for 
samlingsobjekter, flyttes knapp for utskrift av etiketter for gjenstandsobjekter fra magasin 
til objektmodul. 


