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MUSIT Ny IT-arkitektur, pilot  

Referat fra møte i referansegruppen for magasinmodul 

 
Møtested: Videomøte 
Tid: 8. juni 2016 kl. 09.00-10.30 
 
Til stede:  
Heini Rämä, Tromsø museum, UiT 
Wenche Brun, Arkeologisk museum, UiS 
Espen Uleberg, Kulturhistorisk museum, UiO 
Dawn Williams, Naturhistorisk museum, UiO 
Line Arild Sjo, prosjektleder ny IT-arkitektur MUSIT 
 
Ikke til stede: 
Marielle Bergh, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 
Karstein Hårsaker, Vitenskapsmuseet, NTNU 
Susan Matland, Daglig leder Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) 
Torkild Gundersen Kjevik, interaksjonsdesigner ny IT-arkitektur MUSIT 
 
Tema for møtet: 
 Typer og felter for registrering av kontroller og observasjoner på magasinnoder. Liste med 

forslag fra Karstein sendt ut i forkant av møtet. 
 
Referat: 
 
Typer observasjoner: 

 Observasjoner inndeles i følgende typer: 
o Temperatur 
o Relativ luftfuktighet 
o Gass/Inertluft (Line sjekker med Karstein om det er behov for både gass og inertluft, 

om disse skal være en felles type, eller om det er tilstrekkelig med bare inertluft.) 
o Lysforhold 
o Mugg 
o Skadedyr 
o Sprit 
o Renhold 
o Skallsikring 
o Tyverisikring 
o Brannsikring 
o Vannskaderisiko 

 Hver type opprettes som egen hendelse, men flere typer kan registreres samlet. 

 Miljøobservasjon og Sikringsobservasjon skal ikke være egne typer observasjoner, men 
benyttes som samleposter for registrering av et sett observasjoner. 

 Samleposten Miljøobservasjon vil bestå av observasjonene temperatur, relativ luftfuktighet, 
gass/inertluft og lysforhold. For å registrere en eller flere av disse typene må miljøobservasjon 
velges. 

 Samleposten Sikringsobservasjon vil bestå av observasjonene skallsikring, tyverisikring, 
brannsikring og vannskaderisiko. For å registrere en eller flere av disse typene må 
sikringsobservasjon velges. 
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 Observasjonene mugg, skadedyr, sprit og renhold opprettes som egne hendelser (ingen 
samlepost). 

 
Felter ved registrering av observasjoner: 

 Samlepost miljøobservasjon: Egne felter for temperatur (°C), relativ luftfuktighet (%), 
gass/inertluft (fritekst/% O2) og lysforhold (fritekst), samt kommentarfelt (fritekst). 

 Samlepost sikringsobservasjon: Egne felter for skallsikring, tyverisikring, brannsikring og 
vannskaderisiko (alle fritekst), samt kommentarfelt (fritekst). 

 Mugg: Eget felt for mugg (fritekst). 

 Skadedyr: Egne felter for identifikasjon (fritekst), livssyklus (fritekst med følgende hjelpetekst: 
adult, puppe, puppeskinn, larve, egg) og antall (heltall), samt kommentarfelt (fritekst). Ikke 
eget felt for feller, dette kan skrives i kommentarfeltet. Det må være mulig å legge til flere sett 
av feltene livssyklus og antall. 

 Sprit: Egne felter for tilstand (nedtrekksmeny med følgende verdier: uttørket, nesten uttørket, 
noe uttørket, litt uttørket, tilfredsstillende) og konsentrasjon (volum%), samt kommentarfelt. 

 Renhold: Eget felt for renhold (fritekst). 

 I tillegg skal alle observasjonene ha felt for dato (skal kunne endres) og bruker (skal kunne 
endres), samt tiltak (fritekst) med status. 

 
Typer kontroller: 

 Kontroller inndeles i følgende typer: 
o Temperatur 
o Relativ luftfuktighet 
o Gass/Inertluft (Line sjekker med Karstein om det er behov for både gass og inertluft, 

om disse skal være en felles type, eller om det er tilstrekkelig med bare inertluft.) 
o Lysforhold 
o Mugg 
o Skadedyr 
o Sprit 
o Renhold 
o Skallsikring 
o Tyverisikring 
o Brannsikring 
o Vannskaderisiko 

 Hver type opprettes som egen hendelse, men flere typer kan registreres samlet. 

 Alle typene inngår i en, felles kontroll, unntatt skallsikring, tyverisikring, brannsikring og 
vannskaderisiko. Disse er samlet som del av egenskap på noden. Avkrysning av disse fører til 
opprettelse av kontroller med de ulike sikringstypene. 

 
Felter ved registrering av kontroller: 

 Hver type skal ha to avkrysningsbokser for avhuking av om målt/observert verdi er ok eller 
ikke. Det opprettes kontroller for typene med avkrysning (dvs. dersom man ikke krysser av for 
om lysforhold er ok eller ikke, blir det ikke opprettet kontroll med type lysforhold). 

 Dersom en verdi ikke er ok, opprettes det observasjon for denne typen. 

 Det er ønske om at registrerte miljødata vises som del av kontrollen (gjør det enklere å se hva 
verdi skal være ved kontroll). 

 
Neste møte i referansegruppen blir 15. juni kl 09.00. 
 
Referent: Line Arild Sjo  
14.06.2016 


