
1. møte i faggruppa for ”Felles fotoportal” 

 

01.04. 2008, kl. 10-15 

DUG, UiO, Gaustadalleen 21 

Deltakere: Jarle Ebeling (DUG), Jarle Stabell (DUG), Sveinulf Hegstad (Tromsø 

Museum), Kari Kristoffersen (Bergen Museum), Elisabeth Vogt 

(Kulturhistorisk museum), Gitte Høy-Petersen (Vitenskapsmuseet). 

  Fra kl. 11.30 webutviklerne Øystein Wika og Hans Magnus Mikalsen 

Nedreberg (USIT). 

Dagsorden 

1. Gjennomgang av mandatet som er gitt av styringsgruppa. Hvordan forstår vi 

oppgaven?  

Faggruppa skal arbeide med å få fram ei løsning for felles fotoportal for de 

deltagende institusjonene i MUSIT. Med felles fotoportal menes ei fellesløsning for 

webgrensesnitt. Den enkelte institusjon kan fortsatt stå fritt til å lage sin egen 

individuelle design på portalen. Gruppa skal også lage retningslinjer for visning av 

museenes fotografier på nett. 

2. Hvilke ønsker og tanker har de ulike institusjonene for fotobaser på nett? Vi må i løpet 

av vårt arbeide komme fram til en forståelse som ender opp med en felles web-

løsning. Hver enkelt må derfor tenke igjennom problemfelt som: 

Hvilke søkevariabler ønsker vi? 

Hvordan regulerer vi tilgangsnivåer? Museene vil ha ulike grunner til å filtrere bildene 

i basen slik at forskjellige bilder blir tilgjengelige for ulike brukergrupper på og 

utenfor museet. 

3. Webutviklere gir en orientering om muligheter og begrensninger og presenterer 

forslag til mulige løsninger. 

 

Vi presenterte hver især status på Fotobasen til de enkelte museene. Alle museer har store 

samlinger med foto, men Tromsø Museum har lengst erfaring med presentasjon av foto på 

nett, idet de allerede i 2001 la ut 50.000 bilder til bruk for allmennheten. Vi hadde en 

diskusjon på hvilke typer foto og i hvilken oppløsning, vi skulle legge ut på weben. I tillegg 

var vi litt inne på det juridiske aspektet, men vil hovedsakelig overlate denne biten til 

Faggruppa for juridiske vurderinger. Webutviklerne presenterte en modell til portalen, som 

var laget i ”Flash” og kom med forslag til løsning av forskjellige problemer. Modellen 

vurderte vi som tilfredsstillende, og ønsket at det skulle jobbes videre med den.  

Vi kom frem til: 

1. bare å legge ut foto, som på nåværende tidspunkt finns i Fotobasen. 

2. å legge ut foto av god kvalitet. Dette gjelder både kvaliteten til originalfoto og til 

skanningen av disse. (DUG legger inn sjekkboks i basen til markering av bilder, som 

skal skjermes). 



3. å legge ut foto i jpg-format (versjon med største oppløsning). Det skal ikke legges ut 

høyoppløselige foto. Jpg-bildene kan evt. legges ut som ”tiles” eller sikres på annen 

måte, slik at det blir veldig tidkrevende å gjøre dem egnet til videre bruk. 

4. Portalen skal være for alle, fra skoleelever til forskere. Grensesnittet skal ha to 

varianter av søk: enkelt søk og avansert søk 

Enkelt søk er ment for allmennheten. Det skal tilstrebes å lage ett felt, hvor man kan 

søke på innholdet til alle/flere felter. Alt skal være automatisk trunkert. 

Avansert søk er for forskere, forvaltere og andre museumsansatte. Brukeren kan selv 

kombinere sitt søk innenfor alle feltene. 

5. I webutviklingen satses det på å jobbe i ”steps” og ikke på en større, samlet pakke. Det 

må være tett dialog mellom faggruppa og webutviklerne, men ønsker må filtreres 

gjennom DUG. 

Videre arbeid: 

1. Neste møte i faggruppa er 6. mai på DUG, UiO, Gaustadalleen 21 kl. 10-15. 

Temaet er felles strategi for å påvirke styret til å synes at forslaget våres til Felles 

fotoportal er en god sak. Neste styremøte er 14. mai, så da må vi ha noe klart til 

presentasjon. Saken må meldes inn til sekretariatet for Musit en uke før. 

2. Alle gruppemedlemmer får gå igjennom egen base og velge ut hvilke felter, som vi 

ønsker å ha med. Dette må gjøres til neste møte 6. mai. 

3. Foto, som ikke skal vises (dårlig kvalitet, personvern m.m.), skal skjermes. 

4. Vi får være ferdig med arbeidet våres etter sommerferien. 

5. Webutviklerne fortsetter arbeidet på portalen under forutsetning av at styret 

godkjenner forslaget på møtet 14. mai. DUG sørger for at data finnes i en form, som 

webutviklerne kan bruke til tidlig høst. 

(Ref. Gitte Høy-Petersen) 


