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Innkalling til MUSIT Felles Koordineringsgruppemøte – tirsdag 24. mai 2016.  

Kl. 1000-1500 MUSIT/USIT-møterom 2410.  
 
Torkild Bakken, VM 
Wenche Brun, AM 
Stian Finmark, RA 
Monica Hansen, TM 
Sonja Innselset, UM 
Torkel Johansen, VM 
Geir Mathiassen, TM 
Eirik Rindal, NHM 
Jenny Smedmark, UM 
Espen Uleberg, KHM 
 
Kl. 1000-1015 
Velkommen. Felles informasjon om dagen 
 
MUSIT ny IT-arkitektur   
Kl. 1015 – 1200 
 
Kl. 1015-1100 

Orientering /status MUSITs ny IT-arkitektur 
-pilot: Magasin 
 
-testpersoner fra museene. Vi har fått bare tilbakemelding fra Bergen. Hvis dere andre vil 
være med å teste må dere komme med navn på personer til møtet. Disse personer 
skal være i tillegg til de som sitter i referansegruppen. 
 
-Startside. Presentasjon av Line. 
 
-Etiketter/skriver. Presentasjon av Klaus, 10 min.  
Bruk/valg av Acrobat Pro til å lage etiketter.  Etikettskrivere: Det er en forutsetning at 
etikettskriverne støtter PostScript.   
Medlemmer i koordineringsgruppene bes å undersøke om deres etikettskrivere støtter 
PostScript.  
 
Kl. 1100-1200 

Prioritering av moduler  
-Presentasjon av Line.  
-Opprettelse av referansegruppe i henhold til utvalgte moduler. 
Sakspapir: Notat og utkast til prioritering av moduler  
 
Kl. 1200-1230 MAT! (kanskje vi skal jobbe samtidig – avhengig av tidsforbruk) 
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Kl. 1230-1300  

Analysemodul/arkivmodul info. fra Torkel.  
 
Beslutning av beskrivelse av tjenester  
Dokumentet Tjenesteoversikt GAP-analyse har hatt flere runder i miljøet og i 
arbeidsgruppen. Den ble sendt til koordineringsgruppene for endelig kvalitetssikring. Det 
har ikke kommet kommentarer eller tilbakemelding til dokumentet. 
Forslag til beslutning: Koordineringsgruppene godkjenner beskrivelsen av tjenesteoversikt 
som den foreligger.  
 
Kl. 1300-1315 PAUSE 
 
Kl. 1315-1345 

Felles seminar – 11.-12. oktober 
Felles seminaret blir den 11-12 oktober på Scandic Gardermoen 
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/oslo/scandic-gardermoen.  
Det har blitt bestilt overnatting for 50 personer.  
Sakspapir: Forslag for seminarprogram.  
 
Kl. 1345-1400 

Felles kvalitetssystem  
Informasjon om UHRMs-april møte om felles kvalitetssikring.  
UHRM hadde sitt vårmøte den 21.april hvor de behandlet rapporten Felles kvalitetssystem 
for universitetsmuseenes samlingsforvaltning-Forprosjekt. I oversendelsesbrevet fra 
MUSIT anbefalte MUSITs styre at det gjennomføres et hovedprosjekt for Felles 
kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning på bakgrunn av 
forprosjektets rapport og de styrende dokumenter nevnt i rapporten. MUSITs styre 
anmodet at prosjektet i gang settes snarest for å dra nytte av forprosjektets arbeid, og på 
grunn av arbeidet som MUSIT nå gjennomfører i tilknytning til MUSITs prosjekt Ny IT-
arkitektur. Videre sa styret at MUSIT ikke har kapasitet til å ta på seg ansvaret med å lede 
et hovedprosjekt. MUSITs styre forslo at ansvaret for å lede og organisere hovedprosjektet 
legges til ett av museene.  
 
URHM har bedt MUSIT om å ta på seg oppgaven allikevel og gi tilbakemelding om hva 
som trengs for å gjøre jobben. Saken skal behandles på neste styremøte (23. juni). 
 
Kl. 1400-1445 

Kooorineringsgruppemøte – hver for seg (møterom 2410 og møterom 3326) 
Handlingsplan juli – desember 2016 
Sakspapir: Utkast til handlingsplan juli – desember 2016 
 
Kl. 1445-1500 Eventuelt 

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/oslo/scandic-gardermoen

