
Universitetet i Oslo Referat 
MUSIT - Universitetsmuseenes IT-organisasjon 

 

 

 1 MUSIT Ny IT-arkitektur                                  Referat fra møte i referansegruppen for analyse 12.05.2017 

 

MUSIT Ny IT-arkitektur  

Referat fra møte i referansegruppen for analyse 

 
Møtested: Video 
Tid: 12. mai 2017 kl. 09.00-10.30 
 
Til stede:  
Lars Erik Johannessen, Naturhistorisk museum, UiO 
Susan Braovac, Kulturhistorisk museum, UiO 
Camilla Nordby, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 
Knut Petter Meen, utvikler ny IT-arkitektur MUSIT 
Line Arild Sjo, prosjektleder ny IT-arkitektur MUSIT 
 
Ikke til stede: 
Lisbeth Prosch-Danielsen, Arkeologisk museum, UiS 
Karstein Hårsaker, Vitenskapsmuseet, NTNU 
Thomas Olsen, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 

 
Tema for møtet: 

 Historikk på lagringsforhold (miljødata ) 

 Objektdata for etnografi og numismatikk 

 Prøvetyper 

 Analysesteder 
 
Referat: 
 
Historikk på lagringsforhold: 

 Egenskaper på nodene i magasinet utvides med en sjekkboks som indikerer om nodens 
miljødata er relevante for objektenes lagringsforhold. 

 Ved uthenting av historikk på lagringsforhold, hentes miljødata fra nærmeste node der det er 
krysset at for at miljødata er relevante. 

 Det er ikke relevant å hente ut miljødata fra flere nivåer enn det nærmeste med relevante 
miljødata. 

 Spørringen vil uansett bli veldig stygg, så det er usikkert hvor rask genereringen av historikk på 
lagringsforhold vil bli. 

 
Objektdata for etnografi og numismatikk: 

 Etnografi: 
o Tidligere besluttede felter: Museumsnr, Undernr, Gjenstandsterm, Materiale 

(materialtype og materialterm) 
o Trenger ikke både Gjenstandsterm og Gjenstandstype, beholder  Gjenstandsterm 
o Stedsdata hentes fra Typisk bruk. Dersom man har behov for andre steder, må man slå 

opp i objektbasen. 

 Numismatikk: 
o Tidligere besluttede felter: Museumsnr, Undernr, Gjenstandstype, Materiale 
o I tillegg trengs følgende info: Betegnelse (medaljer etc), Valør (mynter), 

Datering/pregeår, Vekt 
o Line sjekker hvor utbredt bruken av Form er. Dersom det er veldig vanlig å registrere 

Form, tas denne med. 
o Camilla sjekker hva som menes med Aktør 
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Prøvetyper: 

 Listen med prøvetyper settes sammen av følgende: 
o Prøvetyper fra listen «biologisk materiale» med sine prøveundertyper 
o Prøvetyper fra listen «Naturvitenskapelig materiale» med sine undertyper 

 Makrofossilprøver (botanikk) og Maktrofossilprøve (zoologi) slås sammen under 
typen Makrofossilprøver 

 Mikrofossilprøver (botanikk) benevnes Mikrofossilprøver 
 Sedimentprøver (også kalt Jordprøver) benevnes Sediment-/jordprøver 

o Prøvetype «Arkeologisk materiale» med materialtypene i listen «Arkeologisk materiale» 
som prøveundertyper 

o Prøvetype «Etnografisk materiale» med materialtypene i listen «Etnografisk materiale» 
som prøveundertyper 

o Prøvetype «Numismatiskmateriale» med materialtypene i listen «Numismatisk 
materiale» som prøveundertyper 

 Det vil være en, felles liste med prøvetyper for alle fagene. 

 Susan, Camilla og Line jobber videre med materiallister for etnografi og numismatikk etter 
møtet. 

 
Analysesteder: 

 Ingen nye innspill. Nye analysesteder legges til etter hvert. 
 
Annet: 

 Lars Erik rydder litt opp i listene med Lagringsmedium og Lagringskontainer og sender til 
analysegruppa. 

 
Det sendes ut påminnelse om Doodle for å finne tidspunkt for testdag. 
 
Referent: Line Arild Sjo 
12.05.2017 


