
MUSITs faggruppe karplanter 

 

Møte 21.1.2011 kl. 9-12, Tøyen hovedgård, Oslo 

 

Tilstede: Torbjørn Alm (TMU), Charlotte Sletten Bjorå (O), Brit Hauge (DUG), Tommy 

Prestø (TRH), Solfrid Hjelmtveit (BG) 

 

Hovedmålet for møtet var å lage en prosjektplan, med fordelt ansvar og tidsfrister, over 

arbeidet som gjenstår. Brit satte punktene opp i en milepelsplan. Vi tok utgangspunkt i 

handlingsplanen for 2011 og referatet fra forrige møte. (For tidsfrister og detaljer om ansvar 

og ”saksgang” se milepelsplanen.) 

 

MP 2: Lånemodulen 

En første utgave er nesten ferdig og klar for testing i Oslo. Det vil trolig bare trenges små 

tilpassinger til de andre herbariene. 

 

MP 3: Teste og migrere data TMU. Testing og kvalitetssikring vil bli gjort i løpet av februar. 

 

MP 4: Teste og migrere data fra O 

Dette punktet deles i to.  

a. Generalherbariet er klart for testmigrering. Testing og kvalitetssikring vil bli gjort i løpet av 

februar.  

 

b. Når det gjelder migrering av det nordiske herbariet så avhenger tidspunket her av 

ferdigstillelse av MP 5, 6, 7 og 8. At disse funksjonene er på plass er en forutsetning for at O 

(nordisk-herbariet) vil gå over til den nye basen. Opprydding i dataene samt testing og 

kvalitetssikring av migrerte testdata gjøres samtidig med utviklingen av de nye punktene. 

 

MP 5: Kopieringsoppsett. Her er utviklingsarbeidet allerede i gang basert på tidligere utgaver.  

 

MP 6: Import av flat fil. O får ansvaret for å utarbeide en kravspesifikasjon. 

 

MP 7: Taksonredigering – avklaring. Dette er det mest kompliserte punktet og det ble grundig 

diskutert. Faggruppen føler at dette er over vårt mandat og saken sendes oppover til 

koordineringsgruppen for avklaring. 

 

MP 8: Rapportformular. O får ansvaret for å utarbeide en kravspesifikasjon. 

 

 

MP 9: Videreutvikling og effektivisering 

Her er det satt opp punkter som er ønsket, men som kan vente til høsten. Det er foreløpig ikke 

gjort noen prioritering av disse punktene. Museene får hver sine punkter som de har 

hovedansvar for å skrive kravspesifikasjon for i løpet av våren. Disse sendes ut på høring til 

de andre museene før de vedtas og danner grunnlaget for milepelsplanen som skal lages for 

høsten. 

 

 

Innlegging av personnavn: Det ble også diskutert hvem som skal få legge inn nye 

personnavn. Nå ligger dette på administrator nivå, noe som er upraktisk når store mengder 



nytt materiale skal registreres. Faggruppa vedtok derfor at dette heretter skal ligge på bruker 

nivå. Ansvar for oppfølging: DUG. 

 

Lesetilgang: Når det gjelder lesetilgang på tvers av herbarier så vedtok faggruppa at alle skal 

få lesetilgang til alle poster i alle herbarier (uavhengig av om postene er godkjent eller ikke). 

Vedtaket er med et forbehold om endelig godkjenning fra herbarium TRH (skal ha møte 

27.1.). Ansvar for oppfølging: DUG. 

 

 

Dato for neste møte ble diskutert og uke 14 (4.-8. april) ble satt opp som et forslag. Møtet vil 

da bli holdt i Tromsø. 

 

 

 

Solfrid Hjelmtveit 

referent 


