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Deltakere: Jarle Stabell (Musit). Sveinulf Hegstad (Tromsø museum), Kari Kristoffersen 

(Bergen Museum), Gitte Høy-Petersen (Vitenskapsmuseet) og Elisabeth Vogt 

(Kulturhistorisk museum 

 

 

 

Saker som ble diskutert 

1. Hvilke søkenivåer og søkefelt skal brukes i fotoportalen? 

Med Jarle Stabell til stede diskuterte vi fordeler og ulemper ved enkelt og avansert søk, 

og kom frem til at enkelt søk vil være det mest brukervennlige for vår felles fotoportal. 

Enkelt søk er mer åpen for søk fra alle felt, og det er mulig å søke med flere 

kombinasjoner.  

Den beste løsningen for portalen vil være én hovedside med to søkemuligheter: 1. Felles 

søk til alle museenes samlinger, eller 2. Søk til det enkelte museums samlinger. Alle 

museene bør derfor ha hver sin signatur liggende på hovedsiden som linkes opp til søking 

til det enkelte museum. Brukerveiledning for hvordan man søker skal være tilgjengelig 

både fra hovedsiden og det enkelte museums område.  

2. Hvordan skal nettstedet ”Felles fotoportal” organiseres og hvor store skal bildene 

i søket være?  

Jarle Ebeling tipset oss i denne anledning om å sjekke Hearst Museum of Anthropology i 

Berkeley sin web-side: http://pahma.berkeley.edu/delphi 

Vi vurderte dette som en god løsning på hvordan vår portal kan organiseres og bygges 

opp teknisk.       

2. Skal vi ha en interaktiv brukerrespons?  

Portalen skal ha en interaktiv brukerrespons hvor brukerne kan gå inn med kommentarer, 

hvis de finner feil ved bildet eller informasjonen knyttet til det. Kommentarene lagres på 

det enkelte bilde. 

3. Hvordan skal nettutstillingene utformes? 

Alle museene får hvert sitt område for utskiftbare nettutstillinger, som ligger under den 

enkeltes signatur på hovedsiden.  Det er to muligheter for hvordan nettutstillingene kan 

lages: 1. Lage lister fra portalen, eller 2. Linke opp til eksterne nettutstillinger.  

http://pahma.berkeley.edu/delphi/


4. Hvilke fotosamlinger er aktuelle å legge ut fra de ulike institusjonene?  

Alle museene må stille med fotosamlinger til oppstart av portalen til høsten. Hver av oss 

må derfor tenke på hvilke samlinger vi vil prioritere i forhold til hva som ligger i basene, 

der både bilde og informasjon tilfredstiller tekniske og faglige krav.     

5. Hvordan skal vi organisere salg og prissetting av bildene for vår felles 

portalløsning? 

Målet for fotoportalen er å ha ett felles system for salg av bilder, både mht priser og 

betaling, og det bør tilstrebes å ha nettbutikkprinsipper.  Vi har nå ulik praksis og skal 

jobbe videre med dette, og sammenligne de prisene vi allerede har. 

 

Videre arbeid: 

Dato for neste møte i faggruppa er foreløpig ikke satt, men vi må tenke litt mer på 

følgende punkter: 

1. Vi må tenke mer på hvordan portalens hovedside skal utformes. 

2. Det vil være en fordel om det enkelte museum vannmerker sine bilder, for å lettere 

synliggjøre tilhørighet f.eks ved felles søk. Hvordan skal man få til dette i praksis på en 

mest mulig effektiv måte? 

3. Hvilke samlinger skal vi gjøre tilgjengelig i fotoportalen og hvordan skal vi mht. 

ressurser ved det enkelte museum klare å ha bildene ferdige til høsten? 

4. Priser, bestillings- og betalingssystem. 

5. Vi bør vel kanskje også se litt mer på dette med ”tilgangsnivåer” i forhold til ulike 

brukergrupper? 

 (Ref: Elisabeth Vogt) 

 

 

 

 


