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MUSIT Ny IT-arkitektur, pilot  

Referat fra møte i referansegruppen for magasinmodul 

 
Møtested: Videomøte 
Tid: 26. april 2016 kl. 14.00-15.00 
 
Til stede:  
Dawn Williams, Naturhistorisk museum, UiO 
Marielle Bergh, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 
Heini Rämä, Tromsø museum, UiT 
Espen Uleberg, Kulturhistorisk museum, UiO 
Karstein Hårsaker, Vitenskapsmuseet, NTNU 
Line Arild Sjo, prosjektleder ny IT-arkitektur MUSIT 
 
Forfall: 
Monica Hansen, Tromsø museum, UiT 
Susan Matland, Daglig leder Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) 
 
Tema for møtet: 
Forankringer, se underlag til møtet Forankringer med referansegruppen for magasin 26.04.2016. 

 
Referat: 
 
Forankringer: 
 
a. Jf. krav om sletting av stedsnode: Merk at sletting av node vil medføre at tilhørende kontroller, 

observasjoner og miljøkrav som er registrert på noden, også vil bli slettet. 

Kommentar: Kontroller og observasjoner kan ha relevans for objektene, bør derfor tas vare på 
som historikk på objektet. Kan f.eks. være informasjon om skadedyr el. Litt diskusjon om 
kontroller og observasjoner gjelder objektene eller magasinet. Presisering fra møte i 
referansegruppen 05.01.16: 

 Konserveringsmodulen: informasjon knyttet til objekt i samlingen 

 Magasinmodulen: informasjon knyttet til rom, hylle, boks (flere objekter i samlingen) 
 
b. Jf. krav om at bruker skal få valg om å plassere objektet tilbake til sist registrerte lokasjon, eller 

til ny lokasjon ved tilbakeføring etter utlån: Ettersom lånemodulen ligger i eksisterende system, 
kan ikke dette kravet leveres som del av piloten da dette vil bety for stor utvidelse/endring i 
eksisterende system. Må vente til lånemodul er flyttet til det nye systemet. 

Kommentar: Ingen kommentarer. 

 

c. Jf. krav om at lokasjon til objektene i nytt system skal vises i søkelister i eksisterende system 

(dersom bruker har innsyn i magasinmodulen): Dette kravet er veldig vanskelig å få til. Visning 

av lokasjon begrenses derfor til visning i objektvindu inntil videre. 

Kommentar: Ingen kommentarer. 

 

d. Jf. krav om at det skal være mulig å skrive ut etiketter for samlingsobjekter fra 
magasinmodulen: Utskrift av etiketter for objekter fra magasinet vil være veldig 
kostnadsdrivende og kompliserende for løsningen så lenge objektene ligger i eksiterende 
system. Utskrift av etiketter fra magasinmodulen begrenses derfor til etiketter for stedsnodene. 
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For å ivareta funksjonalitet for utskrift av etiketter for samlingsobjekter, flyttes knapp for 
utskrift av etiketter for gjenstandsobjekter fra magasin til objektmodul. 

Kommentar: Ingen kommentarer. 

 
Neste møte i referansegruppen blir onsdag 4. mai kl 09.00. 
 
Referent: Line Arild Sjo  
27.04.2016 


