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Referat fra fellesmøte i MUSITs Faggruppe for entomologi 

 

Dato: 8. mai 2015, kl. 10-15; 12:30-13:15 Lunsj i kafeen i Tøyen Hovedgård  

Sted: Robert Colletts Hus, Møterom i 3. etasje.  

Tilstede: Susan Matland, Jarle Ebeling, Svein Glenndal, Vidar Bakken, Per Djursvoll, Jostein 

Kjærandsen, Leif Aarvik, Geir Søli. (Karstein Hårsaker har permisjon fram til Aug. 2015) 

Dagsorden 

- Presentasjon av MUSITs nye leder, Susan Matland 
- Status for faggruppens arbeid ved hvert museum  
- Kort om siste versjon av basen (7/5/2015) (Svein?) 
- Framdrift ifl. tidligere prioriteringsliste 
 - ‘Collection event’-funksjonen. Er den tilfredsstillende? 
- Bruk av excel-ark for innlegging av data (Vidar orienterer) 
- Prioriterte arbeidsoppgaver framover 
- Implementering av låne-applikasjon 
- Organisering av faggruppens arbeid fra høsten av 
- Eventuelt. Tre saker ble meldt inn av Jarle: 

- Databasekoordinator 
- Darwin core 
- Brukerveiledning 

 

Presentasjon av MUSITs nye leder, Susan Matland. Da Susan nettopp har besøkt museene i Bergen, 
Trondheim og Oslo, og planlegger et besøk til Tromsø om kort tid, så hun ingen grunn til å gjenta sin 
gjennomgang av MUSIT og MUSITs arbeid. 
 
Status for faggruppens arbeid ved hvert museum.  
Universitetsmuseet i Bergen: God framdrift. Et problem med at få personer har tatt applikasjonen i 
bruk så langt. Benytter excel-ark for innlegging, og har tett dialog med Vidar. Det meste av data er på 
plass i MUSIT med unntak av slides-samlingen som ligger i Excel. Per etterlyser samtidig en funksjon 
for masseoppdatering i applikasjonen. 

Tromsø Museum: Foreløpig arbeides det med dataene i FileMaker versjonen som R. Bergersen har 
bygget opp. Vil nå prioritere å overføre 26 000 poster (Diptera) fra Filemaker til MUSIT. 

Vitenskapsmuseet: Karstein har i en e-post redegjort kort for status ved VM. «Jeg har i all hovedsak 
jobbet med testing av migrering siden i fjor høst. Ut fra det jeg så på siste test og tilbakemeldinger fra 
Vidar (og Svein) er det nå svært lite som gjenstår før vi er klare til å migrere våre data inn i MUSIT-
applikasjonen og stoppe bruken av lokal app til entomologi-data ved VM. Målet er å få gjennomført 
migrering og begynne å bruke MUSIT-app når jeg er tilbake på jobb i høst.» 

Naturhistorisk museum: Det aller meste av data er på plass i basen. Det siste store løftet var 
sommerfugldatabasen som lå i Access fram til mars i år. Litt prøving og feiling med migreringen, men 
fungere nå i det store og hele som den skal. Også ved NHM ønsker vi at flere aktivt skal ta 
applikasjonen i bruk.  
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Kort om siste versjon av basen. Svein gikk gjennom siste versjon av TEST-basen slik den ble 
presentert torsdag  7. mai. (PRD er foreløpig ikke oppdatert.) De viktigste endringene fra tidligere 
versjoner gjaldt justeringer i objektvisningsvinduet.  

Fortsatt gjenstår en del kosmetiske endringer når det gjelder utformingen av objektvisningsvinduet. 
Faggruppen ga Geir fullmakt til å se på dette i samarbeid med Svein. Dette kan tidligst skje etter 20/5. 
Susan stilte i tillegg spørsmål om det var behov for en gjennomgang i samråd med karplantefolket.  
 
Framdrift ifl. tidligere prioriteringsliste (6 høyest prioriterte) 
1. Effektivisering av søk på lokalitetsnavn. Indeksering har gjort funksjonaliteten rimelig god og rask. 

Per ønsket at ikke-gyldige lokalitetsdata kunne utelates fra søk.  
2. Redigering av datasett/Oppdateringsspørringer. Ikke gjennomført; etterlyses fra Bergen! 
3. Felt for Artsobservasjons-ID.  - OK. 
4. Collecting event.  - Implementert i testversjon 18/2/2015. Fortsatt i en utprøvingsfase, og det er 

behov for at flere tester ut mulighetene. Leif påpekte betydningen av at nyopprettede poster 
basert på Collecting event-ID umiddelbart blir tilgjengelig for innskriving, og ikke som i dag at 
postene må søkes opp etter at de er opprettet, før de kan fylles ut. Dette kan muligens løses med 
en snarvei ifl. Svein. 

5. Innlegging bør kunne skje uavhengig av en objektnummerserie. -  OK  
6. Collection. Deponeringsopplysninger for objekter, primært dem som befinner seg utenfor 

institusjonens egen samling.  - OK. 
 
‘Collecting event’-funksjonen. 20/2/2015 åpnet applikasjonen for å benytte collecting event, og det 
ble samtidig sendt ut en veiledning til faggruppens medlemmer. I faggruppen var det få som 
foreløpig hadde tatt seg tid til å teste ut denne funksjonaliteten, og vi avventer derfor videre 
tilbakemeldinger. NHM savnet at nyopprettede poster (basert på Collecting event ID) umiddelbart 
ble tilgjengelige gjennom objektvisningen. Slik det er nå, må de først opprettes, og deretter søkes 
opp før de blir tilgjengelige for innskriving av data. 
 
Bruk av excel-ark for innlegging av data.  Vidar orienterte om siste versjon av dataarket (Ver. 2.7). 
Han oppfordret brukere til å sette seg  grundig inn i den innledende orienteringen før de tok arket i 
bruk. Dette ville spart alle parter for frustrasjon og unødvendig tidsbruk. Det er også behov for en 
«superbruker» ved hvert museum som kan veilede andre i praktisk bruk. 
 
Implementering av låne-modul i entomologiapplikasjonen. Applikasjonen er nettopp implementert 
ved NHM, men få erfaringer så langt; også testet ut i Bergen. Dette faller likevel utenfor faggruppens 
ansvar, og utviklingen skjer videre i dialog med de enkelte museer som tidligere.  
 
Prioriterte arbeidsoppgaver framover 
Her er noen av de oppgavene som kom fram etter en rask runde rundt bordet: 

 Innlegging og migrering av nye data/datasett 

 Taxon-feltet dekker p.t. ikke godt nok behovet i Bergen for å beholde det gamle og originale 
navnet som følger et objekt. Dette er særlig viktig der navnet benyttes i oppstillingen i 
magasinet. 

 Gjennomgang av behovet for rapporteringer (må ses i sammenheng med de muligheter som 
foreligger gjennom Artskart) 

 Utskrift av etiketter. (Kan tilpasses den enkelte bruker vha fletting i word.) 

 Justering av lay-out for objektvisning. 
o En mer oversiktelig og konsekvent plassering av felter ble etterlyst. Svein og Geir fikk 

ansvar for å gå videre med dette arbeidet. Frist ble satt til slutten av mai.  
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For at alle skulle få anledning til å tenke gjennom sine behov, ble faggruppen enige om å sirkulere en 
liste hvor fagmiljøene kunne føre opp sine ønsker og behov. 
 
Organisering av faggruppens arbeid fra høsten av. Geir opplyste at han gjerne ser at noen andre 
overtar ledelsen av faggruppen fra høsten av. Lederskapet bør gå på omgang, og det er ikke unaturlig 
at NHM gir fra seg stafettpinnen nå når det meste av data er på plass der. Tromsø ble forespurt om 
de kunne tenke seg å overta. Endelig svar ikke gitt.  
 

Eventuelt 

Databasekoordinator: Alle museer har én slik koordinator, inkl. NHM. Siden NHM har langt flere 

brukere enn de andre museene, anbefaler Jarle at man vurderer om det her bør utnevnes en 

koordinator i tillegg  til Bjørn Petter Løfall. 

Darwin core. Nytt format innarbeides i MUSIT fra medio Mai. Dette skjer i samarbeid med GBIF. (Mer 
info om Darwin Core finnes på http://rs.tdwg.org/dwc/terms/) 

Brukerveiledninger. En grei metode for å produsere enkle brukerveiledning gjennom screencasting er 
nå tilgjengelig gjennom UNINETT e-campus. Tilretteleggingen skjer gjennom Techsmithrelay. Se mer 
info på https://support.ecampus.no/  Dette måten vi bør benytte når vi i fremtiden skal lage 
veiledninger  i bruk av MUSIT-applikasjonene. 
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