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Møtereferat 
 
 
 
 
 
 

 

Emne: MUSIT -referansegruppe for lån. Møte.nr.: 2 
2016 

 

    

Formål:  Referat nr.:  

Sted: NHM,  Hovedgård, møterom 1 Dato: 30.09  

Referent: Tor Arne Waraas Innkaller: Susan Matland 

Avdeling Representanter Funksjon Initialer Tilstede  
  

Kopi referat 

MUSIT Susan Matland  SM x x 

USIT Line A. Sjo   LAS x x 

UM Tor Arne Waraas  TAW x x 

VM Jenny Kalseth  JK x x 

NHM Solveig Vatne Gustavsen  SVG x x 

TMU Heini Rämä  HR x x 

AM Åsa Dahlin Hauken  ÅDH  x 

KHM Hanne Lovise Aanestad  HLA x x 

KHM Ingunn M. Røstad  IMR  x 

      

      

 
Neste møte:   07.10.2016 -nettmøte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtet tok utgangspunkt i utsendt dagsorden, en liste på 16 punkt (fig 1). 
Første del av møtet var forbeholdt utlån, innlån ble diskutert i siste del av møtet. 
 
Møtedeltakerne fikk mulighet til å kommentere utsendt referat, to rettelser ble innmeldt og godtatt, 
referatet ble deretter godkjent. 
 
 
 
 
 
 



 

Universitetet i Oslo Referat 
MUSIT - Universitetsmuseenes IT-organisasjon 

 

 
 

 

 2 Referansegruppe – lån.            Referat.                                                        30. september 2016            

 
 

 

Punkt Tema Ja Nei kommentar 

1 Lånemodulen (LM) er integrert (gjenstand/mag.) x   

2 LM skal håndtere innlån    

3a LM skal håndtere opplastning (pdf) x  EJ: generell funksjonalitet 

3b LM skal ha en funksjon som genererer rapport  x  Type s-drag i gjenst. base 

4 LM skal ha lagringsfunksjon x  I utkast: «arkivfunksjon» 

5 I LM opprettes nye utlånssteder x   

6 Tilstandsvurdering opprettes og er synlig i LM x  Men skjer i kons. modulen 

7 Termen «gjenstand» erstattes med «objekt» x   

8 Ter. «utstillingstittel» erstattes med «type utlån» x   

9 LM har automatisk tilbakeføring til mag.plassering x  jmf. 2 nivå på plassering 

10 LM har to felt for ansvarspersoner (utlån) x   

11 LM aksepterer bruk av forkortelser (utlånsinst.)   jmf. punkt 5,   

12 LM beholder funksjonen F3 (forny utlån) x   

13 LM beholder funksjonen F4a (returnert utlån) x   

14 LM beholder funksjonen F4b (flytt objekter ut)   Lån ut/lagre 

15 LM beholder funksjonen F9b (vis fornyet) x   

16 LM beholder funksjonen F10 (vis returnert) x   

     

 LM har funksjonen «forespørsel om lån»    

 LM har varslingsfunksjon ved utløpstid     

     

     

     

Fig 1. Diskusjonspunkt til møte i MUSIT-lånegruppe, NHM, fredag 30.09.2016. 

 
Punkt 1 er overordnet og mer en hovedmålsetning, punkt 2 ble diskutert på slutten av møtet. 
 
Under diskusjonen ang. punkt 3, (heretter 3b) kom det forslag fra HLA om opprettelsen av en 
funksjon som tilsvarer sammendraget i gjenstandsbasen. En rapportfunksjon som samler utvalgte felt 
fra hovedskjema i lånemodulen, som videre kan eksporteres til institusjonens appliserte mal-
dokument i ønskelig tekstbehandlingsprogram.  
 
Under diskusjonen ang. punkt 3a, ble det vist til uttalelse fra utvikler Ellen Jordal (gjengitt i godkjent 
referat fra forrige møte) om at opplastning er en generell funksjonalitet som det er naturlig å 
beholde.  Dermed får modulen implisitt også en lagringsfunksjon for opplastet materiale (punkt 4). 
 
Det opprettes separate og institusjonsvise lister på utlånssteder i lånemodulen (punkt 5). Her vil 
institusjoner ha ulike behov varierende etter utlånstype og omfang. På kulturhistoriske avdelinger 
trolig tilsvarende funksjonalitet som dagens «opprett lokalitetsnavn/person» i fellesopplysninger i 
gjenstandsbasen. Det ble satt fram et krav om at naturhistoriske avdelinger skal kunne koble seg til 
en ekstern base over betegnelser på utlånsinstitusjoner (inkludert forkortelser og adresser). Dette vil 
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eliminere problemet med feilstavinger og dobbeloppføringer, men gir andre utfordringer. Her blir 
spørsmålene om sikkerhet og oppdateringer viktig å ta med seg i planleggingen videre.   
 
 
Tilstandsvurdering (punkt 6) kan opprettes fra, og er synlig i lånemodulen, men skjer i 
konserveringsmodulen.  Avkryssingsboks for status «tilstandsvurdert» er synlig på hovedskjema. 
 
Punkt 7 og 8 ble vedtatt på forrige møte. 
 
Lånemodulen har automatisk tilbakeføring til magasinplassering (punkt 9). En gjenstands 
primærplassering er i magasin og registrert i magasinmodul. Sekundærplasseringen bør være et 
redigerbart felt (utlånssted, til konservering, tapt, etc). Griper inn i magasinmodul og utenfor vårt 
mandat, men ønsket blir videreformidlet. 
 
Punkt 10 ble vedtatt på forrige møte. 
 
Punkt 11 er en del av punkt 5 og må avklares i forhold til bruk av forhåndsdefinerte og registrerte 
institusjonsforkortelser. 
 
Punkt 12, lånemodulen beholder funksjonen F3 (forny utlån) og F9b statusfelt (vis fornyet), punkt 15. 
  
Punkt 13, lånemodulen beholder funksjonen F4a (returnert) og F10 statusfelt (vis returnert), punkt 
16  
 
Punkt 14, lånemodulen beholder funksjonen F4b (flytt objekter ut). 
 
Nye funksjonaliteter/krav: 
 
I tillegg til «opprett lån» (F1) bør man på dette nivået, eller ev. et nivå over, kunne opprette 
«forespørsel om lån».  Tilstandsvurderingen av objekter i låneforespørselen gir da en dokumentasjon 
på utlånshendelser hvor utlån/deler av utlånet blir frarådet og utlånsprosessen avsluttet. Eller at 
utlån/deler av utlånet blir frarådet, men utført likevel.  Gir også historikk på objektenes status ved ev. 
ny forespørsel på tidligere avvist utlånsobjekt. 
 
Varsling om utløpstid. 
Fargemarkering (rødt) av utlånsfelt med utløpt lån.  
Automatisk epostvarsling til ansvarlig (seksjonsleder?) ved utløpsdato.  
 
 
 
INNLÅN 
Vi startet med å beskrive arbeidsprosessen i forbindelse med innlån for natur, funksjonaliteten er 
trolig lite aktuell for kulturhistoriske avdelinger hvor denne aktiviteten hovedsakelig er lagt innunder 
digital arkivhåndtering. 
 
 Vi satte opp følgende 10 punkt (tabell 1) 
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 Steg Arkiv / 
MUSIT 

F. i låne-m.   

1 Henvendelse   Forsker ber om innlån  

2 Saksbehandling   Sender forespørsel  

3 Mottar innlån  F1 Svarbrev og saksnr.  

4 Sender kvittering for mottatt lån     

5 Tilstandsvurdering  (F9a) Utpakking opptelling  

6 Hensikt med innlån   Utst, forsk,  prøveuttak,   

7 Motta varsel om utløpstid     

8 Be om fornyelse av innlån     

9 Returner     

10 Motta kvittering for returnert     

 
Tabell 1: Kolonne 4 i tabellen viser til punkt under funksjoner i modulen, Torkels notat side 2-3.  
 
 
Funksjoner i innlån 
F1 Ny hendelse, -innlån.  Definert tidsperiode (datofelt for start/slutt). 
På samme nivå som «nytt utlån /ny låneforespørsel». 
 
Avkryssingsboks for sendt kvittering for mottatt innlån. 
Tilstandsvurdering er et åpent fritekstfelt, ikke koblet til konserveringsmodulen.  
To felt for hvem skal ha innlånet, både «ansvarlig kurator» og «utøvende tekniker»  
 
Formål med innlån (fritekstfelt). 
 
Retur: fritekstfelt for tilstandsvurdering, datofelt for returnert og avkryssingsboks for returkvittering 
mottatt. 
 
 
Det er ingen koblinger mellom innlånsfunksjonen og selve gjenstandsbasen (da man ikke låner inn til 
et magasin) og det ble påpekt av flere (fra kulturhistoriske avdelinger) at en innlånsfane i 
lånemodulen i realiteten blir et skyggearkiv. På den andre siden er det en kjensgjerning at MUSIT-
lånebasen, som er operativ pr i dag på flere naturhistoriske avdelinger, i bunn og grunn er en 
arkivbase og det er selvsagt viktig å kildesikre de dataene som ligger her.   
 
Møtet ble avholdt i fantastiske omgivelser, takk til Solveig for godt vertskap! 
 
03.10.16 
Tor Arne Waraas 


