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2. Oppsummering  
 
Rapporten redegjør for uttestingen av programvareplattformen KeEmu som et mulig 
alternativ som samlingsforvaltningssystem for norske universitetsmuseer. Bakgrunnen for 
uttestingen er målsetningen om å standardisere bruken av samlingsdatabaser og –systemer 
ved norske universitetsmuseer, samt MUSIT-avtalens § 1, punkt 3, hvor det fastslås at 
MUSIT skal vurdere eksisterende løsninger, utrede behov for nye løsninger og bidra til å 
finne løsninger på disse behov. På denne bakgrunn ble det satt ned en arbeidsgruppe, 
bestående av medlemmer fra alle universitetsmuseene, for å teste ut den alternative 
programvareplattformen KE EMu. 
 
Arbeidsgruppen avleverte sin rapport til styret i MUSIT 29.10.2009. 
 
KE EMu utvikles av KE Software, som er et privat, kommersielt selskap. KE EMu er et såkalt 
samlingsforvaltningssystem (”collections management system”), og er en server-klient-
løsning bestående av en databasedel som kjører på en dedikert server, samt frittstående 
Windows-klienter som kjører på brukernes personlige datamaskiner. Utviklingen av systemet 
er i utgangspunktet basert på brukernes behov og ønsker, og tilpasses i noen grad det enkelte 
museums samlinger.  
 
Arbeidsgruppen laget en oversikt over digitaliserte samlinger som i dag ikke inngår i MUSITs 
sentrale driftsregime, vel og merke kun for naturhistoriske datasett. Totalt i de naturhistoriske 
universitetsmuseene er det registrert over 16 millioner objekter. Av disse er ca. halvparten 
(8,0 millioner = 50 %) digitalisert. Av museene er det NHM som har de fleste objektene, men 
også den laveste andelen som er digitalisert (27 %). Alle de andre museene har en digitalisert 
andel som er over 70 %.  
 
Arbeidsgruppen valgte ut fire datasett som skulle inngå i testingen: Paleontologisk 
typesamling (NHM), Lavdatabasen (NHM), Pattedyrdatabasen (TMU) og 
Lepidopteradatabasen (VM). Kulturhistoriske datasett ble ikke medtatt i uttestingen, og det er 
ikke gjort noen vurdering av programmets funksjonalitet i forhold til denne delen av 
universitetsmuseene. Under uttestingen ble det også utviklet en egen pattedyrklient som var 
bedre tilpasset norske datasett. 
 
Arbeidsgruppen utførte en omfattende test. Erfaringene fra uttestingen er delte, og i det 
formatet som ble testet er det ikke opplagt at denne databasen kan brukes som en felles 
samlingsdatabase. Det var ikke enighet i arbeidsgruppen om den endelige konklusjon om KE 
EMu kan egne seg til bruk ved de naturhistoriske universitetsmuseene i Norge.  
 
For testerne var det største ankepunktet at programmet virker stort og uoversiktlig. Det var 
vanskelig å orientere seg, og det var tungvint å legge inn nye poster ved at mange ulike 
moduler måtte åpnes. Det virket også relativt komplisert å importere datasett som skulle inn i 
flere moduler fra for eksempel Excel.  
 
Syv av gruppens medlemmer mente at KE EMu ikke vil egne seg til bruk ved 
universitetsmuseene i Norge. Uttestingen viste at KE EMu kan håndtere alle våre data, men at 
grensesnittet i testversjonen var svært komplisert. Den nye pattedyrklienten viser at 
grensesnittet kan forbedres betraktelig, men det gjenstår å vise at forbedrede versjoner for 
organismegrupper der datastrukturen er mer komplisert, vil gi et tilfredsstillende grensesnitt 
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også for de gruppene. Brukerterskelen er høy, og applikasjonen virker ikke optimalisert for 
rask innskriving av poster, noe som er svært viktig når det fortsatt gjenstår flere millioner 
poster å registre. KE EMus kompleksitet vil følgelig stille museene ovenfor store utfordringer 
mht. kvalitetssikring, organisering av digitaliseringsarbeidet, brukerkurs og brukeroppfølging. 
Flertallet i gruppen ser et alternativ i MUSIT-databasen som er under dyptgående revisjon, 
særlig fordi vi har eierskap til kildekoden og kan videreutvikle og tilpasse databasen med eget 
personell, med de praktiske fordeler det medfører.  
 
To av gruppens medlemmer mente at KE EMu er egnet til bruk ved de naturhistoriske 
universitetsmuseene etter ytterligere modifikasjoner, tilpasset de spesielle behov som 
håndtering av spesielle grupper av organismer krever. Det var enighet i hele gruppen om at 
det opprinnelige grensenittet var komplisert, men at den reviderte pattedyrklienten var en 
betraktelig forbedring. Mindretallet er ikke i tvil om at også kravene for tilpasning til andre 
organismegrupper kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Mindretallet tror at 
brukeropplæring og kvalitetssikring er en utfordring knyttet til alle nye applikasjoner, ikke 
kun KE EMu. Det er et vesentlig poeng at KE EMu allerede inneholder mange av de 
funksjoner som er nødvendige for å gjennomføre myndighetenes ønske om et digitalt 
universitetsmuseum. Vi tror KE EMu er det beste kommersielle samlingsforvaltnings-
programmet på markedet i dag. Programmet brukes av de store museer i verden til å håndtere 
mer enn 400 millioner objekter. MUSIT-databasen kan sikkert utvikles videre, men det vil 
kunne ta lang tid før den er ferdig utviklet med alle de moduler som KE EMu har i dag. 
 
Ett medlem mente at ingen av de to alternative applikasjoner (KE EMu og MUSIT-databasen) 
ser ut til å være optimale løsninger. Det vil alltid være fordeler og ulemper med ulike 
datasystemer, men vanligvis er vi nesten alltid positive til ny programvare. EMu vekker 
imidlertid få positive følelser, og, med tanke på kostnadene (også de personellmessige), er 
anbefalingen å opprettholde dagens system til det kommer noe vesentlig bedre på markedet. 
Enklere distribusjon av data over nettet er en av få fordeler, men dette bør være mulig å løse 
også i forhold til dagens database. 
 
To medlemmer tok ikke stilling til disse konklusjonene. 
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3. Innledning 
 
Det har lenge vært et mål for universitetsmuseene å standardisere bruken av 
samlingsdatabaser og -systemer. Behovet for dette ble understreket i St.meld. nr. 15 (2007-
2008) der det heter: Departementet mener det er ønskelig å tilgjengeliggjøre 
universitetsmuseenes samlinger digitalt, på en enhetlig måte. Dette ble ytterligere 
understreket i utredningen om et Nasjonalt digitalt universitetsmuseum (NDU-utvalget 2009) 
der det bl.a. konkluderes at NDU skal: … øke innsatsen på utvikling av felles 
samlingsdatabaser som er effektive plattformer for formidling.  
 
På et møte mellom universitetenes rektorer 16. september 2005 ble det vedtatt å sette ned en 
arbeidsgruppe som skulle utforme en kravspesifikasjon for et database- og forvaltningssystem 
for universitetsmuseene, samt gi tilråding til en permanent driftsorganisasjon både lokalt og 
sentralt. Arbeidsgruppa valgte senere å kalle denne driftsorganisasjonen MUSIT (MUseenes 
IT-organisasjon). Arbeidsgruppa som utredet en permanent organisasjon for drift av 
museumsdatabasene, hadde som premiss at ”MUSIT skal basere virksomheten og tjenesten på 
et begrenset antall tekniske plattformer/løsninger”. Når det gjelder tekniske løsninger, 
skisserte arbeidsgruppa tre veivalg: 
 
 dagens egenutviklete plattform kan videreutvikles 
 man kan implementere et ferdigutviklet system  
 man kan lage kravspesifikasjoner og sette ut utviklingsarbeidet til andre 
 
Innstillingen anbefalte at MUSIT innledningsvis skulle vurdere dagens tekniske løsning 
utviklet gjennom Museumsprosjektet, og at styret skulle utforme en innstilling om dagens IT-
løsning skal videreutvikles, om det skal implementeres en ferdigløsning eller om man vil satse 
på en blanding av løsninger (Oftedal m.fl. 2006). 
 
Samarbeidsavtalen om universitetsmuseenes felles IT-organisasjon av 11.05. 2007 sier i § 
1 punkt 3) at MUSIT i samarbeid med museene skal vurdere eksisterende databaseløsninger, 
utrede behov for nye databaseløsninger og bidra til å finne løsninger på disse behovene. En 
skal utrede behov for og eventuelt implementere databaser og datasystemer for nye samlinger. 
Videre fastslår avtalen at ”universitetsmuseene skal benytte omforente rutiner for 
dataregistrering og oppdatering av informasjon.” På denne bakgrunn nedsatte styret for 
Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) våren 2008 en arbeidsgruppe for ”Pilotering 
av alternative programvareløsninger”.  
 
Det er mange krav som må være oppfylt for at et felles samlingsforvaltningssystem 
(samlingsdatabase) skal kunne tilfredsstille eksisterende og framtidige behov og ønsker. Wiig 
m.fl. (2005) vurderte 10 punkter i forbindelse med en tidligere utredning angående valg av en 
felles databaseløsning ved Naturhistorisk museum (NHM): 
 

1. Programmets langsiktighet og support 
2. Bør dekke alle fagområder ved NHM 
3. Mulighet til å overta dagens data og funksjoner uten tap 
4. Brukervennlighet for innskrivere, fagkonsulenter og konservatorer 
5. Grad av datavalidering 
6. Mulighet for lokal utvikling/tilpasning 
7. Funksjoner for web presentasjon/søk 
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8. Mulighet for kartfunksjon 
9. Mulighet for nasjonal drift over nettet av takson-, person- og geografiregistre 
10. Kostnad 

 
Tilsvarende punkter er også relevante for en felles løsning for alle universitetsmuseene. For 
flere av museene vil det også være vesentlig med et felles samlingsforvaltningssystem som 
kan håndtere kulturhistorisk så vel som naturhistorisk materiale.   
 

4. Arbeidsgruppens sammensetning og mandat 
 
Arbeidsgruppen hadde medlemmer fra alle universitetsmuseene, samt fra Drifts- og 
utviklingsgruppen (DUG) under MUSIT (Vedlegg 1). Ytterligere to personer ved NHM har 
vært trukket inn i uttestingen. Øystein Wiig (NHM) ble utnevnt til leder av gruppa.  
 
Den 14.05.2008 vedtok styret i MUSIT følgende mandat for arbeidsgruppen som skulle 
arbeide med prosjektet: 

 Arbeidsgruppen skal lage en oversikt over digitaliserte samlinger som i dag ikke 
inngår i MUSITs sentrale drifteregime basert på Oracle-databaser. 

 Arbeidsgruppen skal avgjøre hvilke datasett fra hvilke museum som skal inkluderes i 
uttestingen. 

 Arbeidsgruppen skal utarbeide en testplan, og utføre testing av KE EMu. Testingen 
skal omfatte alle de moduler og funksjoner som et samlingsforvaltningssystem må 
inneholde. 

 Arbeidsgruppen rapporterer om framdriften i uttestingen direkte til styret i MUSIT. 
 Arbeidsgruppen skal ha medlemmer fra Drifts- og utviklingsgruppen (DUG) i 

MUSIT. 
 Arbeidsgruppens mandat kan kun endres eller omdefineres av MUSITs styre. 
 

Det første møtet i arbeidsgruppen ble avholdt 29. august 2008. Gruppa har siden hatt flere 
arbeidsmøter, bl.a. i forbindelse med uttestingen av KE EMu (Arbeidsplanen er beskrevet i 
Vedlegg 3). Framdrift i arbeidsgruppen har blitt rapportert til styret i MUSIT i form av referat 
fra første og andre møte i arbeidsgruppen, henholdsvis 29.08.2008 og 26.08.2009, samt 
notater fra arbeidsgruppens leder av 20.10.2008, 02.02.2009 og 05.06.2009.  
 
Denne rapporten beskriver resultatene av en evaluering av fire datasett som ble importert inn i 
KE EMu. Datasettene ble testet og rapportert i henhold til en oppsatt plan. 
 

5. Naturhistoriske samlingsobjekter ved 
universitetsmuseene 

 
I henhold til mandatets pkt. 1, skulle arbeidsgruppen lage en oversikt over digitaliserte 
samlinger som i dag ikke inngår i MUSITs sentrale driftsregime basert på Oracle-databaser.  
Det ble bestemt at kun naturhistoriske datasett skulle inngå i denne oversikten. Videre ble 
også naturhistoriske datasett som allerede lå i Oracle-plattformen tatt med i denne oversikten.  
 
Ulike samlingsobjekter kan nødvendigvis ha ulik karakter og er underlagt ulike 
ordningsprinsipp. Et individ kan deles opp i flere objekter, eller flere individer kan inngå i ett 
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og samme objekt. Likeledes kan ett samlingsobjekt inneholde flere observasjoner av ulike 
individer / eksemplarer (eksempelvis: krysslister). Disse variasjonene vil nødvendigvis også 
avspeiles i mengden samlingsobjekter som oppgis.  
 
Totalt i de naturhistoriske universitetsmuseene er det registrert over 16 millioner objekter 
(Tabell 1, Vedlegg 2). Av disse er ca. halvparten (8,0 millioner = 50 %) digitalisert. Blant 
museene er det NHM som har de fleste objektene i samlingene, men også den laveste andelen 
som er digitalisert (27 %). Alle de andre museene har en digitalisert andel som er over 70 %. 
 
I tillegg til å få de digitaliserte objektene over på en felles databaseplattform, vil det være en 
stor jobb å få digitalisert de gjenværende. Digitaliseringsarbeidet bør prioriteres, men like 
viktig er overføringen av objektene som allerede er digitalisert til en felles databaseplattform. 
 
Tabell 1. Antall samlingsobjekter ved de naturhistoriske universitetsmuseene i Norge  
 
Museum Antall objekter Antall digitalisert (%) 
Bergen Museum (BM) 4 442 856 3 608 928 (81 %) 
Naturhistorisk museum (NHM) 9 387 683 2 578 583 (27 %) 
Tromsø Museum (TMU)  604 970 428 638 (71 %) 
Vitenskapsmuseet (VM) 1 777 397 1 441 934 (81 %) 
Totalt 16 212 906 8 058 083 (50 %) 
 
Av over 16 millioner samlingsobjekter totalt (Tabell 1.), ligger 1 045 062 objekter inn under 
MUSITs Oracle databaser. Av sistnevnte er 592 947 objekter dataregistrert.   
 

6. Kort karakteristikk av KE EMu 
 
KE EMu utvikles av KE Software, som er et privat, kommersielt selskap med kontorer i 
Australia, England og Canada. KE EMu er et såkalt samlingsforvaltningssystem (”collections 
management system”) og er en server-klient-løsning bestående av en databasedel som kjørere 
på en dedikert server, og frittstående Windows-klienter, som kjører på brukernes personlige 
datamaskiner. Utviklingen av programmet er i utgangspunktet basert på brukernes behov og 
ønsker, og kan tilpasses det enkelte museums samlinger. Man kan også kjøpe en ”developers 
license” for å gjøre egne tilpasninger, men dette anbefales ikke. Programmet har funksjoner 
for web-presentasjon (også kart) og -søk. 
 
EMu benytter en underliggende objektorientert database (KE Texpress) som KE Software har 
utviklet selv. Den installeres på Linux-/UNIX-servere. For pålogging og 
rettighetsadministrasjon anvendes institusjonenes generelle system for brukerautentisering. Et 
problem er at per i dag krypterer ikke KEs klientprogramm brukernavn og passord (se kap. 7) 
 
Det er lagt stor vekt på lagring av multimediaenheter, og det finnes en egen modul i 
programmet som administrerer slike data. KE Software har også utviklet sin egen kartmodul. 
KE Software definerer programmet som et ”Electronic museum”. 
 
Språket i databasen er en dialekt av SQL (”structured query language”) som selskapet kaller 
texSQL.  
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KE Software har installasjoner hos flere av de største museene i verden som til sammen huser 
mange hundre millioner objekter. Disse inkluderer Natural History Museum - London, 
Manchester Museum - Manchester, National Museum of Natural History – Washington DC,  
American Museum of Natural History - NY, Canadian Museum of Civilization – Ottawa, 
Australian Museum – Sydney, Museum of New Zealand Te Papa – Wellington.  Det finnes en 
egen nettside hvor brukere av KE EMu kan utveksle erfaring og det arrangeres årlige 
brukerkonferanser. Se for øvrig hjemmesiden http://www.kesoftware.com for mer 
informasjon. 
 

7. Installasjon og drift av KE EMu 
 
I forbindelse med uttestingen av KE EMu ble det kjøpt inn en dedikert Linux-server som KE 
fikk tilgang til, slik at de selv kunne installere all nødvendig serverprogramvare. Bortsett fra 
et par Linux-programmer som USIT ikke installerer som standard på sine maskiner, installerte 
KE all nødvendig programvare uten å trenge rot-/admin-tilgang til maskinen eller assistanse 
fra USIT. Det var heller ikke noen større problemer med å installere klientprogrammet, selv 
om det er stort > 100 MB. 
 
Et problem, og en utfordring for KE, er at klientprogrammet per i dag ikke krypterer 
brukernavn og passord i kommunikasjonen med serveren. Da dette ble oppdaget, ble vi nødt 
til å installere klientprogrammet på en Windows-server, og kreve at brukerne (testerne) logget 
seg på denne Windows-serveren med Remote Desktop. Før KE EMu kan tas i bruk ved 
norske universitetsmuseer, må KE utvikle en løsning for kryptering av brukernavn og passord. 
Dette er de blitt gjort oppmerksomme på, og de er innstilt på å implementere en slik løsning. 
 
Installasjon og drift av KE EMu ser på denne bakgrunn ikke ut til å by på større problemer 
eller vanskeligheter for de som skal drifte systemet. 
 

8. Arbeidsform 
 
Møter og kurs avholdt i forbindelse med prosjektet er listet i Vedlegg 3. Gruppa har hatt to 
ordinære fellesmøter samt ett møte med KE. Deltagelsen på en workshop og ett brukerkurs 
var primært forbeholdt de som hadde datasett som var overført til KE EMu og som skulle 
evalueres. Alle gruppens medlemmer fikk imidlertid invitasjon til å delta. 
 

9. Utvalg av datasett 
 
Det var ønskelig både at det ble testet datasett fra ulike museer  og at disse var spredt over 
flere fagdisipliner og var av ulik kompleksitet. Etter en diskusjon og en vurdering ut fra 
disponible midler, samt et prisoverslag fra EMu på migrasjonskostnader for flere ulike 
datasett, ble til slutt fire datasett valgt ut: Paleontologisk typesamling (NHM), Lavdatabasen 
(NHM), Pattedyrdatabasen (TMU) og Lepidopteradatabasen (VM). Det var uheldig at en 
database fra BM, samt en Oracle-basert database i regi av MUSIT, ikke kunne inkluderes av 
økonomiske årsaker. En test på et datasett fra MUSITs Oracle-databaser kunne gitt et viktig 
sammenligningsgrunnlag mot EMu, blant annet i forhold til kompleksitet. Med bakgrunn i 
diskusjoner i MUSIT sitt styre ble kulturhistoriske datasett  ikke medtatt i uttestingen, og det 
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er ikke gjort noen vurdering av programmets funksjonalitet i forhold til denne delen av 
universitetsmuseene.  Nesten alle universitetsmuseene har både naturhistoriske og 
kulturhistoriske fag. Kunnskap om drift og oppbygning av programvareløsning internt i 
organisasjonen er viktig for best mulig utnyttelse innen og på tvers av fagområder. 
 
Databasene var ulike med hensyn på struktur. Den enkleste var pattedyrdatabasen med kun én 
tabell. De mest komplekse var Lav- og Lepidopteradatabasen med flere koblede tabeller. 
Paleontologisk typesamling er egentlig en litteraturdatabase med kobling mot objektene. Den 
er ikke spesielt typisk for en samlingsdatabase. De valgte databasene hadde følgende 
egenskaper: 
 

 Paleontologisk typesamling (NHM): Ca. 23 000 objekter. Dataene er lagret i FoxPro. 
Middels kompleks database som dekker paleontologi. 

 
 Lavdatabasen (NHM): Ca. 140 000 objekter. Dataene er lagret i DataPerfect. Meget 

kompleks database som dekker lav/botanikk. 
 

 Pattedyrdatabasen (TMU): 1 968 objekter. Dataene er lagret i FileMaker. Enkel 
database som dekker vertebrater. 

 
 Lepidopteradatabasen (VM): ca. 60 000 objekter. Dataene er lagret i Access. 

Kompleks database som dekker insekter/invertebrater. 
 

10. Migrering av data til KE EMu 
 
Arbeidet med å migrere de fire datasettene til KE EMu startet i oktober 2008. Data ble 
migrert til et oppsett som tidligere var satt opp av Natural History Museum. Datasettene ble 
eksportert til ASCII-format (tab- eller kommaseparert) før de ble overført til EMu, sammen 
med en dokumentasjon av alle variablene. Et problem var imidlertid overføringen av 
datasettene til et ASCII-format som KE EMu skulle bruke som grunnlag. Alternative formater 
var tab-separerte eller komma-separerte variabler. Mange av feltene i datasettene inneholdt 
allerede både komma og tabulatortegn, samt linjeskift, noe som medførte at inndelinger i 
kolonner ble feil i fila som skulle importeres. Et problem for Paleontologi-databasen var 
overføringen av de norske bokstavene æ, ø og å til et ASCII-format. Ved eksport fra et dBase-
format blir slike bokstaver konvertert til andre ASCII-tegn. Under migreringen ble disse 
problemene løst ved å behandle datasettene i MS Access (søk og erstatt) før konvertering til 
ASCII – format.  Problemene med konverteringen til ASCII-formatet, både mht. eksisterende 
innhold i databasene samt særnorske bokstaver og tegn, er et problem som vil medføre 
merarbeid ved implementering av systemet. En evt. endelig migrering vil derfor kreve bedre 
tilpassede importverktøy og – rutiner fra KE Emu (se også kap. 12.2.3).  
 
Endringer i tabellstruktur ble kun utført for paleontologisk typesamling, der det ble satt inn en 
ny tabell som koblet alle unike objekter sammen i en egen overordnet tabell. For Lav- og 
Lepidopteradatabasen ble ikke alle tabellene overført. En skulle i utgangspunktet også splitte 
opp felt der informasjonen skulle plasseres i ulike variabler i KE EMu-databasen. Denne 
splittingen skulle i utgangspunktet gjøres av arbeidsgruppen for å spare migrasjonskostnader, 
og skulle foretas etter at EMU hadde laget tabeller for ”mapping” av de ulike datasettene. 
Grunnet manglende tilbakemeldinger fra EMU mht. splittingen, endte det imidlertid med at 
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EMu utførte denne. Flere felter som naturlig skulle splittes ved en ordinær migrering, men 
som ikke var nødvendige for å gjennomføre denne testen, ble ikke splittet. 
 
EMu sammenstilte et ”mapping”-skjema i Excel som viste hvordan de ulike variablene skulle 
overføres til de ulike modulene og feltene i KE EMu-databasen. Disse ble sendt ut på høring 
til alle testerne av datasettene. Etter en kommentarrunde ble den første importen til EMu 
foretatt. Etter at de importerte datasettene var kontrollert av de ansvarlige for datasettene, ble 
det foretatt en siste oppretting før den endelige versjonen ble gjort tilgjengelig.  
 
I KE EMu-databasen var alle de importerte dataene synlige som ”Legacy data”, dvs. at alle 
dataene ble lagret i KE EMu på den formen de blir importert. Man kunne således kontrollere 
at alle data hadde kommet med i importen. Formatet på KE EMu-databasen var imidlertid 
utviklet for Natural History Museum i London.  
 
Alle datasettene ble overført samtidig til serveren. Totalt ble det utført tre dataoverføringer til 
serveren i løpet av prosjektperioden. Det var fortsatt flere overføringsfeil i den første 
versjonen som ble importert, men det aller meste ble rettet opp i løpet av den andre 
importrunden. Generelt var alle fornøyd med selve dataoverføringen i den endelige versjonen, 
selv om det fortsatt var noen få kosmetiske feil med hensyn på etikettene på de ulike feltene 
som var oppført i skjermbildene. Hovedårsaken til dette var at våre data ble implementert i et 
format som tidligere var definert av Natural History Museum. 
 

11. Testplan og gjennomføring 
 
Etter at datasettene var migrert til KE EMu og det var avholdt brukerkurs, fortsatte brukerne 
testingen av sine datasett. Det ble utarbeidet et testskjema (Vedlegg 4) som skulle følges og 
brukes til rapporteringa. Utkast til skjema ble først sendt ut på høring i arbeidsgruppen, med 
kort frist for å sikre framdrift, før den endelige versjonen ble benyttet til rapportering av 
testresultatene. 
 
Testskjemaet var delt inn i tre hovedkategorier: Hovedmodulene i KE EMu, håndtering av 
viktige funksjoner og innlegging og eksport av data. Brukerne kunne gruppere sine svar i fem 
kategorier: ”1 = Mindre bra”, ”2 = Tilfredsstillende”, ”3 = Bra”, ”4 = Ikke mulig å vurdere” 
og ”5 = Ikke relevant”. I tillegg var det en svardel som gikk mer på overordnede inntrykk og 
oppfatninger av databasesystemet. Her var alternativene ”Ja”, ”Nei”, ”Delvis” og ”Vet ikke”. 
I tillegg var det flere kommentarbokser hvor brukerne kunne utdype sine svar. 
 

12. Testresultater 
 
I denne delen refereres resultatene som kom fram av de innsendte testskjemaene. For 
indeksene, som ble vurdert på en skala fra 1 (Mindre bra) til 3 (Bra), har vi beregnet en 
gjennomsnittsverdi. Svaralternativene 4 (”Ikke mulig å vurdere”) og 5 (”Ikke relevant”) er 
holdt utenfor denne beregningen. Laveste og høyeste score gitt er angitt i parentes, og antall 
verdier som inngikk i beregninga er angitt. I noen tilfeller var besvarelsene gitt som for 
eksempel 1-2 eller 1,5 og 1.5 ble da brukt i beregningen av gjennomsnitt. I tillegg er det angitt 
hovedkommentarene som ble innrapportert. Antall besvarelser (n) referer til antall databaser 
hvor denne dette ble testet, maksimum fire.  
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12.1 Modulene i KE EMu 
Katalogmodulen. Gjennomsnittlig score: 1,5 (1-2) n = 4 
En gjennomgående kommentar var at denne modulen var for kompleks og uryddig ved at 
kataloginformasjonen var lagret på mange ulike faner. Det var også vanskelig å finne igjen de 
gamle journalnumrene, samt at postene ikke var søkbare på gyldig artsnavn (lav). Det var 
heller ikke mulig å se om objektet for eksempel var utlånt uten å åpne tilleggsmoduler. Det 
var et savn at det ikke var direkte kobling mellom katalog- og sitesmodulen (geografiske 
lokaliteter). Man måtte gå via ”Collection events” for å hente lokalitetene. 
 
Taksonomimodulen.   Gjennomsnittlig score: 1,9 (1-3) n = 4 
Også brukervennligheten i denne modulen var for dårlig. Det var vanskelig å se hva som var 
et gyldig navn til et synonym (lav). Det var problemer med å skrive riktige store og små 
bokstaver i synonymnavn i parentes bak hovednavnet, samt at det var vanskelig å søke etter 
alternative navn (Paleontologi).  
 
Utlånsmodulen.   Gjennomsnittlig score: 1,5 (1-2) n = 4 
Komplisert modul og lite brukervennlig. Uklart om man lett kan liste alle objekter som inngår 
i et lån. Innlån må tydeligvis også registreres i Catalogue-databasen, noe som ikke er 
ønskelig. 
 
Stedsmodulen.  Gjennomsnittlig score: 1,8 (1-2) n = 4 
Komplisert modul som fungerte dårlig for de fleste ved at man må via ”Collection event” for 
å få registrert en lokalitet. Dette virket tungvint, og en mer direkte måte å lagre lokaliteter må 
være mulig. Oppsettet med koordinater og automatiske konverteringer virket heller ikke som 
ønskelig. Det virker som det ikke er mulig å legge inn to lokaliteter med samme navn. Iblant 
er dette nødvendig. 
 
Personer og institusjoner (Parties) Gjennomsnittlig score:1,8 (1-2) n = 4 
Komplisert modul, ellers få kommentarer.  
 
Gruppering   Gjennomsnittlig score: 2 (2-2) n = 2 
Denne modulen ble kun testet for to av datasettene.  
 
Magasinmodulen (Locations)  Gjennomsnittlig score: 2 (2-2) n = 3 
Litt varierende oppfatning. For Lepidopteradatabasen virket oppsettet komplisert, mens for 
Paleontologi var oppsettet oversiktlig. Data fra lavdatabasen ikke importert. Uklare koblinger 
mellom magasinmodulen og utlånsmodulen (Paleontologi).  
 
Hendelser (Collection events)  Gjennomsnittlig score: 2,2 (2-3) n = 3 
For paleontologidatabasen var oppsettet logisk, men det er rom for forbedringer. Savner 
direkte kobling mot katalogmodulen. For Lepidopteradatabasen virket oppsettet komplisert. 
 
Stratigrafi  Score: 1  n = 1  
Denne modulen er kun vurdert for paleontologidatabasen. Det var problemer med å 
implementere dataene fra databasen inn i EMu-formatet. Lookup-lista for kronostratigrafiske 
data var usortert, noe som gjorde den nærmest ubrukelig. Denne modulen var ikke beskrevet i 
hjelpefila. 
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12.2 Håndtering av viktige funksjoner 
Koordinater  Gjennomsnittlig score: 1 (1-1) n = 3 
Komplisert oppsett. Dekker ikke MGRS-koordinater. Det er heller ikke automatisk 
konvertering mellom ulike koordinatsystemer. 
 
Systematikk/Taksonomi  Gjennomsnittlig score: 1,9 (1-3) n = 4 
Komplisert oppsett. Kun opprinnelig taksonnavn vises i skjermbildet (lav). 
 
Hybrider  Gjennomsnittlig score: 2,5 (2-3) n = 2 
Komplisert oppsett, men fungerte relativt bra for de to datasettene hvor dette ble testet. 
 
Parasitter/verter  Score: 2  n = 1 
Komplisert oppsett, kun vurdert av Vitenskapsmuseet. 
 
Plasseringsinformasjon i magasin  Gjennomsnittlig score: 2 (2-2) n = 4 
Lite testet i dette prosjektet. 
 
Rapportgenerering  Gjennomsnittlig score: 2 (1-3) n = 4 
Komplisert oppsett. Forutsetter at noen er gode til å bruke Crystal reports. Avanserte 
rapporter kan genereres ved hjelp av dette programmet. Eksporten til Darwin Core synes å 
virke (lav).  
 
Mulighet for kartvisning  Ikke testet 
 
”Vasking av data”  Gjennomsnittlig score: 1,5 (1-2) n = 3 En funksjon som gikk 
relativt greit å utføre for de fleste. Det ble ikke utført komplekse søk.  

12.3 Innlegging, redigering og eksport av data 
Manuell innlegging av enkeltobjekter  Gjennomsnittlig score: 1,3 (1-2) n = 3 
Inntrykket var at dette var for uoversiktlig og tungvint. En mengde faner og tabeller må hentes 
fram for å lagre et enkelt objekt. Her må det lages enkle skjema med mer direkte koblinger til 
andre tabeller. 
 
Masseinnleggelse av enkeltobjekter   Gjennomsnittlig score: 1,3 (1-2) n = 3 
Det var ingen enkel måte å legge inn dette uten å importere data fra for eksempel Excel. 
 
Manuell sletting av objekter    Gjennomsnittlig score: 2,5 (2-3) n = 4 
Fungerer greit, men mange moduler må sjekkes. 
 
Manuell oppretting (editering) av objekter  Gjennomsnittlig score: 1,9 (1-3) n = 4 
Prosessen blir for langsom (lav), og det er for mange ulike tabeller som må endres. 
 
Automatisk innlegging/import av objekter (f.eks fra Excel) Gjennomsnittlig score: 2,3 (2-3) 
n = 3 
Importen fra Excel virker, men det virker vanskelig å importere data som skal plasseres i ulike 
tabeller fra det samme Excel-arket. 
 
Automatisk sletting av (flere) objekter.  Gjennomsnittlig score: 2,5 (2-3) n = 2 
Fungerer på en grei måte, men kan gjøres enklere hvis det er mer direkte kobling mellom 
modulene. 
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Automatisk oppretting av (flere) objekter. Score: 1,5 (1) n = 1  
Kun testet for Paleontologi. Noe komplisert. 
 
Automatisk eksport av objekter til andre formater.  Gjennomsnittlig score: 2,0 (1-3) n = 3 
Fungerer, men relativt tungvint prosedyre. 
 
Utskrift av (samlet) informasjon om ett objekt.  Gjennomsnittlig score: 2,0 (2-2) n = 3 
Fungerer. Viktig at vi selv kan skreddersy formatet til etikettene. 
 
Utskrift av (samlet) informasjon om flere objekter  Gjennomsnittlig score: 2,0 (2-2) n = 2 
Testet for pattedyr og paleontologi. Fungerer, men noe komplisert. 
 
Søk etter objekter i en tabell  Gjennomsnittlig score: 2,3 (2-3) n = 4 
Fungerer greit. 
 
Søk etter objekter på tvers av tabeller Score: 3  n = 1. 
Omstendelig prosess, men fungerte for paleontologi. 

12.4 Sammenligning med databasen som brukes i dag 
Totalt sett, virker KE EMu å være en bedre databaseløsning for dine samlingsdata enn den 
som du benytter i dag? Nei: 4 
 
Er dine data blitt mer strukturert etter at de ble importert til KE EMu? Nei:3, Delvis: 1 
 
Er det enklere å ”vaske” dine data i KE EMu i forhold til databasen som du nå benytter? 
Nei: 4 
 
Vil det være enklere for andre å sette seg inn i og ta i bruk KE EMu enn det programmet 
som du benytter? Nei: 4 
 
Virker KE EMu som et mer brukervennlig databaseprogram enn det programmet som du 
benytter i dag? Nei: 4 

12.5 Generell vurdering av KE EMu 
Synes du KE EMu virker som et brukervennlig program? Nei: 4 
 
Tror du det er mulig å lage helhetlige databasesystemer som er enklere å forstå og ta i bruk 
enn KE EMu? Ja: 3, Nei: 1 
 
Er det funksjonalitet du savner i KE EMu: Ja: 3, Vet ikke: 1 
 
Tror du at KE EMu kan være et bra valg som en felles databaseløsning for alle 
universitetsmuseene? Ja: 1, Nei: 1, Delvis: 2 

12.6 Hvilke fordeler ser du for dine samlingsdata ved å gå over til  
KE EMu som samlingsdatabase? (kommentarboks) 

Kommentarene varierer fra ”Ingen” (Lepidoptera) til fordeler på lokalt og nasjonalt nivå. 
Stikkord: felles norsk nomenklatur, geografiregistre og personregistre. Videre online 
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oppkobling mot GBIF og artskart. Ansvaret for driften av databasen overføres til andre. Det 
kan lagres mer informasjon om objektene enn det som gjøres i dag. Bedre datasikkerhet 
(backup) ved sentral oppfølging av databasene. Lettere å styre brukertilgang på ulike nivåer. 
Lettere å tilrettelegge for web-presentasjon av dataene. Oppgraderinger vil komme alle til 
gode på samme tidspunkt.  

12.7 Hvilke ulemper ser du for dine samlingsdata ved å gå over til 
KE EMu som samlingsdatabase (kommentarboks) 

En gjennomgående kommentar er at databasene blir mer tidkrevende å jobbe med og mer 
komplisert å bruke. Mange vil miste spesialfunksjoner (funksjonalitet) som de har utviklet i 
de lokale databasene. Kompleksiteten i basen vil føre til mindre enhetlig registrering, noe som 
vil medføre at basen vil være mer ressurskrevende å ta i bruk mht. oppfølging av brukere og 
kvalitetssikring av data. Vanskeligere å endre databasestrukturen ved behov.  

12.8 Samlet inntrykk av applikasjonen i forhold til for eksempel eget 
materiale, smidighet i overgangen mellom de forskjellige 
vinduene, det grafiske grensesnittet og søkehastighet 

Kompleks database og kaotisk grensesnitt, noe som gir dårlig smidighet. I dag brukes bare en 
mindre del av databasestrukturen. Et problem er at dataene er fordelt på mange faner. 
Søkehastigheten virker tilfredsstillende. Manuell registrering er tungvinn og arbeidskrevende. 
Det virker vanskelig å importere data via Excel som skal til ulike moduler.  
 
Alle gir uttrykk for at overgang til KE EMu, i den løsningen som er testet, vil være et 
tilbakeskritt i forhold til de løsningene som benyttes i dag. 

12.9 Andre kommentarer (kommentarboks) 
Denne testen var for lite skreddersydd til at KE EMu kan vurderes som et alternativ 
databasesystem. I forhold til databasene som brukes i dag er KE EMu en mastodont. Mange 
ser ikke behovet for å bruke en slik kompleks database. Krav fra departementet om en 
nasjonal løsning og publisering av det meste på web er kanskje det viktigste argumentet for at 
det må konverteres til en mer moderne database. 
 

13. Kommentarer til testresultatene 
 
KE EMu er et stort og kompleks samlingsforvaltningssystem med mange moduler. 
Kompleksiteten ble egentlig negativ for testen da våre datasett kun utnyttet en liten del av 
denne strukturen. I tillegg ble våre data importert inn i en mal som tidligere var utviklet for 
Natural History Museum i London. Dette medførte at innenfor hver modul var det mange 
faner og mange variabler som ikke ble benyttet av våre datasett. Informasjon ble spredt over 
mange faner, noe som resulterte i et oppsett som virket rotete og unødvendig komplisert.  
Sett i ettertid burde sannsynligvis implementeringene av våre datasett i KE EMu vært foretatt 
på en annen måte. I tillegg til å overføre alle våre samlingsdata, burde også menyoppsettene 
vært bedre tilpasset våre databasetabeller. Ved at vi brukte malen til Natural History Museum, 
ble dataene spredd over mange faner, og mange felt var heller ikke i bruk i menyene. Likevel 
ville det være like tungvint å, for eksempel, legge inn nye data, så lenge modulstrukturen i KE 
EMu ble opprettholdt. For eksempel ”Collection events”, ”Sites”, ”Parties”. ”Loans” etc. er 
selvstendige moduler som aktivt må kalles opp fra katalogmodulen. Det som savnes mest er 



17 
 

  

en mer sømløs overgang mellom de ulike modulene. Databasestrukturen kunne gjerne vært 
opprettholdt, men det er brukergrensenittet som burde vært endret og forenklet.  
 
Det er litt overraskende at KE  ikke forutså at dette ville bli resultatet av importen til malen 
utviklet for Natural History Museum. I et møte i mai informerte vi ledelsen i KE om dette, og 
de ønsket å starte en spesialtilpasning for å gjøre databasen for ett datasett enklere og mer 
brukervennlig. Resultatene av dette er det redegjort for i Kapittel 15. 
 
Å legge inn nye data i tabellene var tungvint da flere moduler måtte åpnes. For eksempel 
måtte man innom ”Collection events” for å hente inn en lokalitet (”Site”). For de fleste 
objektdata er ikke dette naturlig da objektet knyttes direkte til en lokalitet med informasjon 
om stedfesting og en dato. Det er også viktig at det samme skjemaet inneholder alle de 
variablene som skal legges inn, slik at man slipper å hoppe mellom mange moduler. Heller 
ikke formatene for koordinatangivelsene tilfredstilte våre behov. Det manglet også muligheter 
for å konvertere mellom ulike koordinatsystem på en enkel måte i testversjonen. 
  
Under kurset og i løpet av testperioden var det ulik oppfatning av hvor enkelt det var å 
importere data som lå i Excel-ark. Alle testerne etterlyste enkle og fleksible importrutiner, 
men ingen ble vel overbevist om at slike kunne lages på en enkel måte uten at de ble 
spesiallaget av KE EMu.  
 
Under kurset ble det vist hvordan man genererer eksportformater og rapporter fra databasen. 
Inntrykket fra testen var at dette er komplisert. Rapportene må lages ved hjelp av Crystal 
Reports. Dette er et standard rapportprogram som brukes av flere andre databaseprogrammer. 
Brukerterskelen for å lage større rapporter er relativ høy. Vi ble anbefalt at noen få hadde slik  
kompetanse, og at disse lagde maler til bruk for andre. 
 
En viktig del av testen var hvordan EMu håndterte systematikk og taksonomi. Dette var 
spesielt viktig i forbindelse med databasene på Lav og Lepidoptera, grupper som har en 
relativt komplisert systematikk. Systematikken ble importert inn i EMu på en grei måte, men 
for lav var det vanskelig å få informasjon om hva som var det gyldige navnet. Testerne greide 
ikke å lage en liste over alle kollekter av en art i samlingen, fordi mange poster ble gitt et 
annet navn. Inntrykket fra testen var at denne modulen er kompleks og er lite brukervennlig. 
 
For utlånsmodulen ble det påpekt at modulen var komplisert og lite brukervennlig. I 
katalogmodulen var det heller ingen indikasjon om objektet var utlånt, slik at man måtte åpne 
utlånsmodulen for å finne status. Det burde være et lett synlig ”flagg” i katalogmodulen som 
indikerte om objektet var utlånt. 
 
Modulene for personer, grupper og institusjoner ble i liten grad testet og kommentert, men de 
er omtalt som komplisert av testerne. Ellers var det ingen opplagte mangler med hensyn til 
muligheter for lagring av slike data. At disse modulene kan opptre som fellestabeller for ulike 
databaser er en stor fordel.  
 
Ingen av testerne mente at KE EMu var en bedre databaseløsning enn den de bruker i dag. 
Dette er et tankekors, og kan dels skyldes at spesialtilpasninger som de selv har utviklet ikke 
var implementert i KE EMu-løsningen. I tillegg var selvfølgelig oppfatningen av en for stor 
kompleksitet en negativ faktor. Det var også overraskende at ingen fant at deres data ble mer 
strukturert etter overføringen til KE EMu. En bedre tilpasning for den enkelte database, noe 
som ble gjort for pattedyrdatabasen, kunne gitt et bedre inntrykk, men programmet er uansett 
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større og mer komplekst enn de fleste er vant til og kanskje bruk for. Prinsippet, særlig med 
flere moduler, er dessuten uvant og virket tungvint. Det må også legges til at vi ikke hadde 
definisjoner av alle feltene i den strukturen som var laget for NHM London, noe som ikke 
bidro til å gjøre det hele mer forståelig. 
 
Alle hadde den oppfatningen at brukerterskelen for KE EMu var høy. Dette er nok naturlig 
ettersom KE EMu har langt flere moduler enn databaseløsningen som brukes i dag, samt at 
skjermbildene ikke var tilpasset den enkelte database.  
 
Fordelene ved EMu ble av testerne oppgitt å være at den gir mulighet til felles løsninger for 
nomenklatur, geografiregistre og personregistre. I tillegg vil en felles løsning vil gi bedre 
datasikkerhet gjennom sentrale backup-rutiner, bedre styring av brukertilganger, enklere 
tilgjengelighet for web-publisering og samtidige oppgraderinger av databaseløsningene. Dette 
er også fordeler som finnes i MUSITS Oracle-løsninger i dag. 
 
En gjennomgående kommentar fra testerne til ulemper ved å gå over til KE EMu er at 
databasene vil bli mer tidkrevende og kompliserte å jobbe med. Spesialfunksjoner som finnes 
i dagens løsninger vil forsvinne og kompleksiteten i EMu vil føre til mindre enhetlig 
registrering av data. 
 
Det samlede inntrykket av EMu er at applikasjonen er for kompleks og har et kaotisk 
grensesnitt, samt at manuell registrering av data er tungvint og arbeidskrevende. Alle gir 
uttrykk for at en overgang til KE EMu i den løsningen som er testet, vil være et tilbakeskritt i 
forhold til de løsningene som benyttes i dag. 
 

14. Vurdering av andre funksjoner  
Et viktig punkt under uttestingen var integrasjonen med Artsdatabankens artsnavnebaser og 
Artskart, samt GBIF.  

14.1 Artskart og GBIF 
I forhold til  Artskart og GBIF  lagde KE Software en eksportfil fra KE Emu i Darwin Core-
format. Filer i Darwin Core-format kan enkelt importeres i Artskart og GBIF. Selve importen 
ble ikke utført. Ved en eventuell full implementering av EMu forutsettes det at det lages en 
direkte kobling mot Artskart og GBIF.  

14.2 Artsnavndatabaser 
Kommunikasjonen med artsnavnebasene er lagt opp som en webtjeneste som brukes for å 
sjekke gyldige vitenskapelige navn. EMus planlagte implementering av dette er en periodevis 
(for eksempel en gang pr. uke) import av tabellene inn i EMu’s taksonomimodul. En 
primærnøkkel i systematikktabellene sørger for at alle endringer vil bli gjort gjeldende i EMu-
databasene.  
 
Ved en eventuell full implementering vil systemet fungere som en slags sirkel. Nye 
taksonomiske poster som blir registrert i EMu av konservatorer eller andre vil bli markert av 
EMu som ikke godkjente av Artsdatabanken. Artskart-koblingen vil deretter samle disse neste 
gang datahøsting foretas. Etter denne innsamlingen blir disse postene eventuelt godkjent av 
Artsdatabanken før de registreres i Artsnavndatabasene. Neste gang koblingen mellom EMu 
og Artsnavndatabaser knyttes vil disse postene i EMu bli markert som godkjente. 
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Fordelen med dette systemet er at det utnytter til fulle EMu’s taksonomimodul, og systemet 
har i tillegg full integrasjon med Artsnavnebasen i Artsdatabanken. KE gjennomgikk dette 
systemet med testerne. Webtjenesten kunne av økonomiske grunner ikke settes opp i denne 
testen og er derfor ikke testet. 

14.3 Koblinger mot kart 
KE EMu har en egen web-basert kartmodul som er tilpasset presentasjon av taksonomiske og 
artsspesifikke data. Det finnes en søkefunksjon, og man kan slå av og på tema ved hjelp av et 
menystyrt system. Det er også mulig å definere kartutsnitt som skal vises på skjermen. Data 
fra KE EMu kan også eksporteres til andre formater. Denne funksjonen ble ikke testet. 

14.4 Innsyn i databasene via Internett 
EMu kommer med en standard løsning for søk i databasene via Internett. Løsningen er basert 
på PHP som en API (Application Programming Interface). APIet gjør det mulig for en 
webutvikler å lage egne grensesnitt som viser informasjon fra EMu-databasene. Et eksempel 
på bruk kan ses på http://www.manchestergalleries.org/our-other-venues/platt-hall-gallery-of-
costume/the-collection/collection-themes/. Tilsvarende sider kan enten lages av KE Software, 
andre firmaer eller egne utviklere. I testene ble ikke denne funksjonen utprøvd på våre 
databaser. 

14.5  Hjelpefunksjon 
KE EMu har et omfattende hjelpesystem som er tilgjengelig fra programmet. Så langt vi 
kunne finne ut var alle moduler, med unntak av stratigrafi, og alle funksjoner godt beskrevet 
og dokumentert. Et problem er at systemet er omfattende og kan være vanskelig å finne fram 
i. Det var også eksempler hvor det ikke var sammenheng mellom navn på funksjoner i vår 
testversjon av EMu og navn på funksjoner i hjelpesystemet. 
 

15. Pattedyrklient 
 
I et møte mellom representanter for KE Software og Ebeling, Bakken og Wiig den 26. mai 
2009, ble en del av de problemene testerne hadde påpekt presentert. Spesielt ble det bemerket 
at skjermbildet til den uttestede klient framsto meget komplisert. Klienten vi testet var den 
som er i bruk ved NHM, London. Den var altså ikke skreddersydd vårt behov. KE Software 
beklaget at de hadde lagt for lite vekt på utformingen av klienten og i stedet hadde fokusert på 
migrering av data og underliggende funksjoner. De tilbød seg derfor å lage en ny klient for 
pattedyr etter instruksjon fra Wiig. Denne nye klienten ble utviklet i løpet av juni og 
presentert på et møte i Oslo 26. juni 2009. Deretter ble klienten videreutviklet i løpet av juli 
og levert 5. august (Vedlegg 6). Vi fikk også et oppsett på hvordan vi kunne importere data 
fra en Excel fil til KE EMu. I tillegg ble en liste med 20 problemer beskrevet av testerne 
oversendt KE for kommentering (Vedlegg 7).  
 
Brukergrensesnittet til katalogmodulen i den nye pattedyrklienten ble utformet etter mal av 
grensesnittet som benyttes i programmet Specify for pattedyr ved NHM (Vedlegg 6). Klienten 
var operativ fra 05.08.2009. Den inneholder alle felter for informasjon som er naturlig å legge 
inn for et pattedyrobjekt. Den inneholder også faner med resultater fra DNA-analyser, 
målinger og multimedia-informasjon. På mange måter viser den nye klienten at skjermbildene 
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i EMu kan tilpasses våre ønsker, og den er således et eksempel på hvordan mange av de 
problemer vi har hatt i uttesting av den opprinnelige klienten, utviklet for NHM, kan løses, 
 
Kommentarene fra KE til våre problemer viser at etter deres oppfatning skyldes våre 
problemer at testversjonen av Emu ikke var tilpasset våre behov samt at vi hadde for liten 
innsikt og trening i bruk av programmet. Flere av funksjonene som etterlyses av testerne er, i 
følge KE, til stede i programmet (Vedlegg 7). KE Software bemerket også at de hadde få 
henvendelser fra testerne til tross for at personell ved KE Software var tilgjengelige for hjelp 
pr telefon og e-post i hele testperioden. De hadde heller ikke registrert noen spesiell bruk av 
hjelpemodulen i følge deres egen logg for slik bruk. Det er ingen tvil om at programmet 
krever at brukerne er godt skolerte i bruken. Dette vil være tilfellet for alle nye programmer 
med en slik omfattende struktur. 
 
Oppsettet for import av data fra Excel til KE EMu inkluderte 10 kolonner for de viktigste data 
for registrering av et objekt for pattedyr knyttet til forskjellige moduler. Dette fungerte meget 
bra i pattedyrklienten. 
 
Vi fikk også utviklet egne rapporter som skrev ut standardlister og etiketter for objekter som 
ble valgt ut basert på egne søkrutiner. Dette fungerte også meget bra. Mye tyder på at KE 
EMu kan tilpasses de fleste av våre behov. 
 

16. KE EMu som samlingsdatabase for de naturhistoriske 
samlinger ved universitetsmuseene i Norge 

 
Dette prosjektet har utført en omfattende test og vurdering av KE EMu som samlingsdatabase 
for de naturhistoriske samlingene ved universitetsmuseene i Norge. Erfaringene er delte, og i 
det formatet som ble testet er det ikke opplagt at denne databasen kan brukes som en felles 
samlingsdatabase.  
 
Programmet er tilfredsstillende med hensyn til kapasitet og programtekniske løsninger. Det er 
ikke noe tvil om at KE EMu har den kompleksitet som skal til for å håndtere de datasettene 
som eventuelt skal importeres fra universitetsmuseene. Saken er vel heller den at strukturen 
kunne vært enklere for de aller fleste datasettene. Samtidig er det viktig å ta høyde for nye 
behov som vil komme, og det er derfor heller ikke ønskelig å gjøre strukturen for enkel.  
 
Det er like fullt et tankekors at ingen av testerne oppfattet KE EMu som et brukervennlig 
program. For testerne var det største ankepunktet at programmet virker stort og uoversiktlig. 
Det var vanskelig å orientere seg, og det var tungvint å legge inn nye poster ved at mange 
ulike moduler måtte åpnes. Den tilpassede pattedyrklienten viste imidlertid at det er mulig å 
tilpasse skjermbildene etter våre spesielle behov. Det er imidlertid uvisst hvorvidt slike 
tilpasninger vil fungere tilfredsstillende for mer komplekse datasett. Ved at KE EMu på 
mange måter er standardisert, vil det også være vanskelig å få videreført flere 
spesialtilpasninger som brukerne har i egne programmer i dag. I prinsippet kan sikkert KE 
Software også lage tilsvarende tilpasninger, men det blir også et spørsmål om kostnader og 
hva som skal prioriteres. For mange vil nok en overgang til KE EMu medføre tap av noen 
spesialtilpasninger og funksjoner. Dette er noe man må akseptere ved enhver overgang til nye 
systemer. 
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16.1  Samarbeidet med EMu 
Samarbeidet med KE Software har fungert bra i dette prosjektet. De har fulgt opp alle avtaler 
og har svart raskt på de aller fleste av våre henvendelser og spørsmål. De tok også initiativ til 
møter utenom planen når de var på andre oppdrag i Norge. KE Software har fremstått som en 
profesjonell samarbeidspartner når det gjelder oppfølging og utvikling av samlingsdatabaser. 

16.2  Kurs  
Det ble ikke gjennomført så mange møter og kurs som opprinnelig planlagt. Årsaken var at 
deler av prosessen, spesielt i den tidlige fasen, gikk enklere enn forutsatt. Det var derfor heller 
ikke behov for å avholde alle de planlagte møtene. 
 
Workshopene og brukerkurs ble avholdt på Blindern med opptil to representanter til stede fra 
KE Software. Disse var generelt godt forberedt av KE Software, men vi følte at det ofte ble 
brukt for mye tid på generell informasjon om samlingsdatabaser. Årsaken er nok at de aller 
fleste av de norske deltagere hadde en bredere erfaring med samlingsdatabaser enn de brukere 
KE Software vanligvis møter, og at vi alle også er aktive brukere. Opplegget som KE 
Software gjennomførte var tydeligvis en standard prosedyre ved implementering av databaser 
hos en ny kunde, noe som også ble også bemerket fra deres side.  

16.3 Bruk av databasen 
Arbeidet med de importerte datasettene ble som nevnt påvirket av at våre data var importert til 
et format som var definert av andre. Det resulterte i at brukerne fant menyene uoversiktlige og 
rotete. Dette skapte et negativt førsteinntrykk som ikke ble endret i løpet av testperioden. I 
tillegg følte testerne at databasen var komplisert ved at man måtte innom flere moduler for å 
legge inn en enkel ny registrering. Alle opplevde at databasene som de bruker i dag er langt 
raskere og enklere i bruk i forhold til KE EMu. Nå er for eksempel ”Sites” og ”Collection 
Events” separate moduler. For alle virket det tungvint og unødvendig å legge inn lokaliteter 
ved at man først måtte definere en ”Collection event”. For å bedre brukervennligheten kunne 
disse være faner som en del av katalogmodulen. Dette ville gi et inntrykk av at disse er bedre 
integrert med katalogmodulen, og det ville være enklere for å legge inn informasjon på det 
samme nivået.  
 
Brukerne savnet det å ha all relevant informasjon om objektet på det samme 
nivået/skjermbilde. For eksempel burde stedsnavn med alle posisjonsdata være synlig uten at 
man måtte bytte modul. Disse problemer var delvis løst i den nye pattedyrklienten. 
 
Det var relativt tidkrevende å åpne de ulike modulene. Å søke gjennom postene gikk relativt 
raskt, men dette vil nok også avhenge av oppsettet av databasene. Vi hadde tilgang til 
databasen via et ”Remote desktop” system, og dette var muligens ikke det optimale oppsettet. 
Det var også noe distraherende at hver gang man åpnet en ny modul kom det en ”Loading 
module”-beskjed på skjermen. Det hadde vært bedre om overgangene var raskere og mer 
”sømløse”. 
  
Nå er for eksempel ”Sites” og ”Collection Events” separate moduler. For å bedre 
brukervennligheten kunne disse vært faner i katalogmodulen. Dermed ville de gitt inntrykk av 
å være bedre integrert i katalogmodulen, og det ville være enklere siden all informasjon da 
kunne vært lagt inn på ett nivå. Brukerne savnet det å ha all relevant informasjon om objektet 
på det samme nivået/skjermbildet. For eksempel burde stedsnavn med alle posisjonsdata være 
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synlige uten at man måtte bytte modul. Disse problemene var delvis løst i den nye 
pattedyrklienten. 
 
Det var relativt tidkrevende å åpne de ulike modulene. Å søke gjennom postene gikk relativt 
raskt, men dette vil nok også avhenge av oppsettet av databasene. Vi hadde tilgang til 
databasen via et ”Remote desktop” system, noe som ikke var et optimalt oppsett. Det var også 
noe distraherende at hver gang man åpnet en ny modul kom det en ”Loading module”-beskjed 
på skjermen. Det hadde vært bedre om overgangene var raskere og mer ”sømløse”. 

16.4  Import og eksport av data 
Den enkleste måten å importere og eksportere data til og fra KE EMu er via Excel-ark. På 
kurset ble det vist eksempler på hvordan data kunne eksporteres ut, editeres og importeres inn 
igjen. Dette går greit så lenge man opererer innen samme modul, men dersom det er snakk om 
data fra ulike moduler, blir det mer komplisert. Sannsynligvis må KE Software lage 
skreddersydde importrutiner for datasett som inneholder flere moduler. Dette er en funksjon 
som mange etterspør, ettersom det er aktuelt at eksterne innskrivere legger inn og oppdaterer 
samlingsdata, som siden må importeres inn i hoveddatabasen. Dersom man bruker excel til 
innskriving vil det være behov for færre lisenser. Dette fungerte bra for den nye 
pattedyrklienten. 
 
Rapportsystemet er som tidligere nevnt tidligere bygd opp rundt Crystal Reports som flere 
andre databaseprogrammer også benytter seg av. 

16.5  Forbedret funksjonalitet og brukervennlighet 
Det er flere funksjoner/egenskaper som må forbedres ved en eventuell full implementering av 
KE EMu. Eksempler er innlegging av lokaliteter, konvertering av koordinater og flagg ved 
utlån. I tillegg må katalogmodulen være mer oversiktlig og vise mer relevant informasjon. Ut 
fra tilbakemeldingene fra KE Software, samt demonstrasjonen av den nye pattedyrklienten, 
virker det som dette kan tilpasses den enkelte database. Det må også forutsettes at 
integrasjonen med Artskart og Artsdatabanken vil fungere som skissert i Kapittel 14.1 og 
14.2. 
 
En implementering av KE EMu vil også medføre en helt ny prosess som må sees uavhengig 
av den testingen som nå er utført. Hver database må gjennomgås i detalj med hensyn på 
struktur og oppbygning. I tillegg må alle skjermbildene bygges opp fra grunnen. Dette vil 
medføre en stor innsats fra de impliserte konservatorene og IT-personell, også på norsk side.  

16.6  Kostnader 
Diverse kostnader knyttet til anskaffelse og bruk av KE EMu er anslått i Vedlegg 5. 
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17.  Konklusjon 
 
Det var ikke enighet i arbeidsgruppen om den endelige konklusjon om KE EMu kan egne seg 
som naturhistorisk samlingsdatabase i Norge.  
 
Et flertall i gruppen, bestående av Hårsaker, Innselset, Johansen, Prestø, Timdal, Tønsberg, og 
Uleberg mente at KE EMu ikke vil egne seg til bruk ved de naturhistoriske 
universitetsmuseene i Norge. Uttestingen viste at KE EMu kan håndtere alle våre data, men at 
grensesnittet i testversjonen var svært komplisert. Den nye pattedyrklienten viser at 
grensesnittet kan forbedres betraktelig, men det gjenstår å vise at forbedrede versjoner for 
organismegrupper der datastrukturen er mer komplisert vil gi et tilfredsstillende grensesnitt 
også for de gruppene. Brukerterskelen er høy og applikasjonen virker ikke optimalisert for 
rask innskriving av poster, noe som er svært viktig når det fortsatt gjenstår flere millioner 
poster å registre. KE EMus kompleksitet vil følgelig stille museene ovenfor store utfordringer 
mht. kvalitetssikring, organisering av digitaliseringsarbeidet, brukerkurs og brukeroppfølging. 
Flertallet i gruppen ser et alternativ i MUSIT-databasen som er under dyptgående revisjon, 
særlig fordi vi har eierskap til kildekoden og kan videreutvikle og tilpasse databasen med eget 
personell, med de praktiske fordeler det medfører. 
 
Et mindretall i gruppen, bestående av Bakken og Wiig mente at KE EMu er egnet til bruk ved 
de naturhistoriske universitetsmuseene etter yterligere modifikasjoner tilpasset de spesielle 
behov som håndtering av spesielle grupper av organismer krever. Det er enighet i hele 
gruppen om at det opprinnelige grensenittet var komplisert, men at den reviderte 
pattedyrklienten var en betraktelig forbedring. Mindretallet er ikke i tvil om at også kravene 
for tilpasning til andre organismegrupper kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte. 
Brukeropplæring og kvalitetssikring vil være en utfordring knyttet til alle nye applikasjoner, 
ikke kun KE EMu. Det er et vesentlig poeng at KE EMu allerede inneholder mange av de 
funksjoner som er nødvendige for å gjennomføre myndighetenes ønske om et digitalt 
universitetsmuseum. Vi tror KE EMu er det beste kommersielle 
samlingsforvaltningsprogrammet på markedet i dag. Programmet brukes av de store museer i 
verden til å håndtere mer enn 400 millioner objekter. MUSIT-databasen kan sikkert utvikles 
videre, men det vil kunne ta lang tid før den er ferdig utviklet med alle de moduler som KE 
EMu har i dag.  
 
Et annet mindretall, bestående av Frafjord, mente at ingen av de to alternative applikasjoner 
(EMu og MUSIT-databasen) ser ut til å være optimale løsninger. Det vil alltid være fordeler 
og ulemper med ulike datasystemer, men vanligvis er vi nesten alltid positive til ny 
programvare. EMu vekker imidlertid få positive følelser, og, med tanke på kostnadene (også 
de personellmessige), er anbefalingen å opprettholde dagens system til det kommer noe 
vesentlig bedre på markedet. Enklere distribusjon av data over nettet er en av få fordeler, men 
dette bør være mulig å løse også i forhold til dagens database. 
 
Ebeling  og Djursvoll tok ikke stilling til konklusjonene. 
 
 
 
 
 
 



24 
 

  

18. Referanser 
 
NDU-utvalget. 2009. Nasjonalt digitalt universitetsmuseum (NDU). 
Kunnskapsdepartementet, Oslo. 159 s. 
 
Oftedal, L. m.fl., 2006. Innstilling fra Arbeidsgruppen for Museumsdatabasene. 15s. 
 
St.meld. nr 15. 2007-2008. Tingenes tale. Universitetsmuseene. Det kongelige 
kunnskapsdepartement, Oslo. 47 s. 
 
Wiig, Ø., Aarvik, L., Bakken, V., Nakrem, H.A., Pedersen, O., Stabel, A. & Timdal, E. 2005. 
Valg av programvareløsning for samlingsdatabaser ved Naturhistorisk museum, Universitetet 
i Oslo. Intern Rapport, 25 s. 
 
 
 
 



25 
 

  

 

19. Vedlegg  

19.1  Vedlegg 1. Medlemmer i arbeidsgruppa 
 
Professor Øystein Wiig (NHM), leder 
Konsulent Vidar Bakken (NHM) 
Førsteamanuensis Einar Timdal (NHM) 
Senioringeniør Espen Uleberg (KHM) 
Førsteamanuensis Karl Frafjord (TMU) 
Professor Tor Tønsberg (BM) 
Avdelingsingeniør Per Djursvoll (BM) 
Førstekonsulent Sonja Marie Innselset (BM) 
Prosjektleder Karstein Hårsaker (VM) 
Førstekonsulent Torkel Johansen (VM) 
Overingeniør Tommy Prestø (VM) 
Senioringeniør Jarle Ebeling (DUG) 
 
 
Deltatt i uttestingen av KE EMu: 
 
Avdelingsingeniør Franz Josef Lindemann (NHM) 
Førsteamanuensis Hans Arne Nakrem (NHM)



19.2  Vedlegg 2. Oversikt over antall objekter i de naturhistoriske universitetsmuseene  
 
 
    Antall objekter 
Samling   Status  Totalt  Digitalisert  Ikke digitalisert 

(%)
Bergen Museum         

Kryptogamherbariene    

Lav 01.10.2008  79365 79365 0 
Mose 08.10.2008  80000 20000 75 
Sopp 01.02.2008  15996 15996 0 
Alger 01.02.2008  18000 0 100 
Paleobotanisk samling      
Referansesamling pollen 24.09.2008  3250 3050 6 
Pollenprøver* 24.09.2008  54298 46998 13 
Jordprøver* 24.09.2008  13666 10866 20 
Karplanteherbariet      
Karplanter 01.10.2008 ca. 600000 210472 65 
Vertebratsamling (ekskl. utstillingsobjekter)      
Fisk 24.09.2008  19522 19522 0 
Herptiler 24.09.2008  1542 1542 0 
Fugl  24.09.2008  6759 6759 0 
Egg 24.09.2008  2642 2642 0 
Pattedyr 24.09.2008  4033 4033 0 
Vev 24.09.2008  839 839 0 
Evertebratsamling      
Prosjektsamling* 31.12.2007  100000 100000 0 
Systematisk samling 31.12.2007  77813 77813 0 
Osteologisk samling      
Beinobjekt frå jordfunn 29.09.2008  2381968 2381968 0 
Strøfunn 01.08.2008  392 392 0 
Pattedyr  01.08.2008  8531 8531 0 
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Fugl  01.08.2008  3727 3727 0 
Fisk 01.08.2008  1920 1920 0 
Herptiler 01.08.2008  40 40 0 
Entomologisk samling      
Typer * Internasjonal systematikk 25.09.2008  1718 1718 0 
Andre* Internasjonal systematikk 25.09.2008 ca. 10000 3071 69 
Prosjektsamling 25.09.2008  392705 392705 0 
A sprit katalog 25.09.2008  44214 41066 7 
C sprit katalog 25.09.2008  17848 14993 16 
B bladlus katalog 25.09.2008  8676 7500 14 
D katalog 25.09.2008  1237 1124 9 
Odonata tørrsamling 25.09.2008  2017 2017 0 
Tabanidae tørrsamling 25.09.2008  2945 2945 0 
Hemiptera tørrsamling 25.09.2008  8279 7799 6 
Hymenoptera tørrsamling 25.09.2008 ca. 50000 8601 83 
Lepidoptera tørrsamling 25.09.2008  125435 125435 0 
Trichoptera tørrsamling 25.09.2008  1486 1486 0 
Orthoptera tørrsamling 25.09.2008  1993 1993 0 
Insekter ukatalogisert 27.09.2008 ca. 300000 0 100 



      

Naturhistorisk museum         

Botanikk         

Alger 31.12.2005  10200 0 100 

Karplanter 31.12.2005  1140000 454000 60 

Lav 31.12.2005  300000 140855 53 

Moser 31.12.2005  230000 7300 97 

Sopp 31.12.2005  306020 121350 60 

Karplanter, plante- og krysslister, enkeltfunn 31.12.2008  2 150000 1 219100 43 

Lav, krysslister, enkeltfunn 08.05.2009  76269 76269 0 

Sopp, krysslister, enkeltfunn 25.08.2009  46297 46297 0 

Geologi      

 Norske bergarter 31.12.2007  60000 0 100 

 Mineraler 31.12.2007  42068 42068 0 

 Utstillingssamlingen (1. etg.) 31.12.2007  1368 1368 0 

 Kartblad/Norgessamlingen 31.12.2007  40000 0 100 

 Malmsamlingen 31.12.2007  5827 5827 0 

 Oslofeltet/eruptiver ("Brøggersaml.") 31.12.2007  28000 8830 68 

 Norske pegmatitter 31.12.2007  2800 0 100 

 Utenlandske bergarter 31.12.2007  20000 7000 65 

 Meteoritter 31.12.2007  291 291 0 

 Røntgenfilmer 31.12.2007  31200 30200 3 

 Forsknings- og prosjektmateriale* 31.12.2007 ca. 1500 0  

 Tynnslip* 31.12.2007 ca. 5000 0  

 Pulversamlingen 31.12.2007 ca. 3300 0 100 

Paleontologi      

 Polarsamlingen (- vertebrater) 31.12.2007  200000 2519 99 

 Vertebrater (norske) 31.12.2007  250000 25899 90 

 Typesamlingen (fossiler)  31.12.2007  19693 19693 0 

 Paleobotanisk samling 31.12.2007  50000 0 100 
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 Kvartærsamlingen 31.12.2007  50000 0 100 

 Mikrofossiler (datareg.obj. er "lot'er") 31.12.2007  50000 985 98 

 Invertebrater, ikke katalogiserte 31.12.2007  1 000000 0 100 

 Invertebrater, norske, nummererte 31.12.2007  150000 90000 40 

 Utlandssamlingen 31.12.2007  150000 34379 77 

Zoologi       

Krepsdyrsamlingen 31.12.2005  65000 4500 93 

Bløtdyrsamlingen 31.12.2005  55000 2000 96 

Helmintsamlingen 31.12.2005  43000 1000 98 

Insektsamlingen 31.12.2005  2 700000 150000 94 

Fiskesamlingen 01.08.2008  9762 9765 0 



Amfibier/krypdyr 01.08.2008  3088 3088 0 

Fuglesamlingen 31.12.2005  35000 30000 14 

Pattedyrsamlingen 01.01.2009  30000 20000 33 

Fugl/skinn (DNA-base) 31.08.2008  27000 24000 11 

      

Tromsø Museum       

Zoologi       

Pattedyr 31.12.2006  1968 1968 0 

Fugler 31.12.2006  4987 4987 0 

Fugleegg 31.12.2006  1045 1045 0 

Fisk 31.12.2006  1982 1982 0 

Amfibier/krypdyr 31.12.2006  89 88 1 

Insecta 31.12.2006  96065 94902 1 

Chelicerata 31.12.2006  1000 569 43 

Crustacea 31.12.2006  12500 11357 9 

Byozoa 31.12.2006  2194 2194 0 

Echinodermata 31.12.2006  4655 4655 0 

Ascidia 31.12.2006  970 0 100 

Mollusca 31.12.2006  25000 1870 93 

Polychaeta 31.12.2006  896 0 100 

Spongia 31.12.2006  85 0 100 

Priapulidae 31.12.2006  45 0 100 

Andre invertebrater  31.12.2006  1000 0 100 

Protozoa 31.12.2006  180 0 100 

Dias 31.12.2006  13730 0 100 

Papir/negativer 31.12.2006  25420 0 100 

Digitale foto 31.12.2006  0 0  

Særtrykk 31.12.2006  25000 20545 18 

Geologi  31.12.2007     
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Paleontologi 31.12.2007  25000 9475 62 

Resent materiale, sprit* 31.12.2007 ca. 20 16 20 

Mineraler* 31.12.2007  36929 nummer, derav 22000 
uregistrerte 

5325  

Petrografi* 31.12.2007  1487  

Malmer* 31.12.2007  606  

Struktur* 31.12.2007  116  

Erratics* 31.12.2007  204  

Jordprøver* 31.12.2007  157  

Steinvandring* 31.12.2007  150  

Varia* 31.12.2007  74  

NordNorsk kartbladsamling (bergarter) 31.12.2007   6795  

Meteoritter og tektitter 31.12.2007  15 15 0 

Dias 31.12.2007  3556 814 77 

Papir/negativer* 31.12.2007 ca. 11000 0 100 

Digitale foto* 31.12.2007 ca.  300 0 100 

Tannersamling, særtykk mm 31.12.2007  26402 26138 1 

Møllers særtrykk 31.12.2007  1137 1137 0 

Kart (ca. 20 forskjellige typer kart, f.eks. kvartærgeol. kart)* 31.12.2007 ca. 4700 0 100 

Botanikk      

Karplanter: Norsk og nordisk 31.12.2006 ca. 160000 156 240 5 

Karplanter: Arktisk 31.12.2006 ca. 10000 10 000 0 

Karplanter: hage/botanisk hage 31.12.2006 ca.  3000 3 000 0 

Karplanter: utenlandske 31.12.2006 ca. 11 000 0 100 

Moser 31.12.2006 ca. 19300 19181 2 

Sopp 31.12.2006 ca. 27000 25 956 3 

Lav 01.09.2008 ca 18 000 15 590 7 

Alger 31.12.2006 ca 3000 0 100 

Frøsamling/referanse 31.12.2006 ca. 1650 0 100 

Tresamling/andre bot.objekter 31.12.2006 ca. 150 0 100 

Fotoarkiv:Dias 31.12.2006 ca. 20000 0 100 
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Fotoarkiv:papir/negativer 31.12.2006 ca. 1000 0 100 

Fotoarkiv: digitale foto 01.09.2008 ca. 3000 0 100 

      

Vitenskapsmuseet     

Botanikk      

Karplanter: norsk og nordisk herbarium 25.05.2008  196245 196245 0 

Moser: norsk og nordisk herbarium* 25.05.2008  110000 96042 13 

Lav: norsk og nordisk herbarium* 25.05.2008  24500 17604 28 

Sopp: norsk og nordisk herbarium 25.05.2008  14050 13848 1 

Alger 25.05.2008  8350 3880 54 

Karplanter: generalherbariet, arktisk herbarium, 
spesialherbarier* 

25.05.2008  35000 3414 90 

Moser: ikkenordisk herbarium* 25.05.2008  13000 0 100 

Lav: ikkenordisk herbarium* 25.05.2008  4000 0 100 

Sopp: ikkenordisk herbarium 25.05.2008  1500 0 100 

Krysslister (planteobservasjoner) 25.05.2008  320000 247600 23 

Karplanteherbarium Ringve botaniske hage 25.05.2008  1600 0 100 

Aksesjonsarkiv Ringve botaniske hage 31.12.2007  14100 7251 49 

Botaniske dagbøker og feltjournaler 31.12.2007  75 0 100 

Taresamling 25.05.2008  1500 1500 0 

Umagasinert materiale 25.05.2008  3000 0 100 

Diassamling 05.10.2008  10200 0 100 

Referansemateriale genetiske analyser 05.10.2008  2000 0 100 

Eksikkater botanikk 05.10.2008  11000 0 100 

Vegetasjonshistorisk arkiv (Hafsten) 05.10.2008  15000 0 100 

Vegetasjonskart 05.10.2008  50 0 100 

Zoologi      

Amfibier/reptiler (samling) 25.05.2008  3300 3074 7 

Ferskvann zooplankton (samling) 25.05.2008  100000 84422 16 

Fisk (forskningsdata) 25.05.2008  130000 125262 4 
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Fisk (samling) 25.05.2008  7000 5944 15 

Fisk mageinnhold (forskningsdata) 25.05.2008  115000 108978 5 

Fisk vekstdata (forskningsdata) 25.05.2008  50000 42956 14 

Fiskeskjell og/eller otolitter (samling) 25.05.2008  2395 2395 0 

Fugl (samling) 25.05.2008  5156 5156 0 

Fugl (observasjoner) 25.05.2008  3499 3499 0 

Fugleegg (samling) 25.05.2008  2268 2268 0 

Limniske invertebrater (samling) 25.05.2008  240000 212548 11 

Marine invertebrater (samling) 25.05.2008  140000 99961 29 

Pattedyr (samling) 25.05.2008  3000 2098 30 

Terrestriske og limniske invertebrater (samling) 25.05.2008  190000 155380 18 

Typesamling 25.05.2008  609 609 0 

      

Totalt   16 212906 8 058053 49 
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19.3  Vedlegg 3. Avholdte møter og kurs i forbindelse med 
prosjektet 

 
 

Avholdte møter og kurs for hele eller deler av arbeidsgruppa i 
forbindelse med prosjektet:  
 
29. august 2008: Første møte i arbeidsgruppa (Tøyen). 
 
16. september 2008: Møte med to representanter for KE EMu om data migrasjon 
(Blindern). 
 
19. januar 2009: Møte med KE EMu om første import av datasett (Blindern). 
 
18-19. februar 2009: Workshop med KE EMu om importerte datasett (Blindern). 
 
31. mars - 2. April 2009: Brukerkurs i KE Emu (Blindern). 
 
27. mai 2009: Møte med to representanter for KE EMu (Tøyen). 
 
26. juni 2009: Møte med en representant for KE Emu (Tøyen) 
 
26. August 2009: Møte i arbeidsgruppa for diskusjon av rapporten. 
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19.4  Vedlegg 4. Vurderingsskjema for KE EMu 
 

Vurdering av KE EMu 
 
Istedenfor å bruke kommentarfeltene på tabellene, kan du gjerne skrive mer utfyllende 
kommentarer i en egen tekstfil som refererer til tabellene. 
 
Vennligst gi skår (score) i tabell 1 - 3 når det gjelder funksjonalitet og generelt inntrykk av 
de forskjellige modulene og funksjonene/egenskapene i/til applikasjonen: 
 
1 = Mindre bra 
2 = Tilfredsstillende 
3 = Bra 
4 = Ikke mulig å vurdere 
5 = Ikke relevant 
 
1. Overordnet inntrykk av modulene i programmet (legg eventuelt til andre moduler du har 
testet), f.eks. hvor enkelt det er å søke etter objekter og vise informasjon om 
innholdet/objektene i de ulike modulene. 
 

Modul Skår Kommentar 

Katalogmodulen (Catalogue)   

Taksonomimodulen (Taxonomy)   

Utlånsmodulen (Loans)   

Stedsmodulen (Sites)   

Personer og institusjoner (Parties)   

Gruppering (Groups)   

Magasinmodulen (Locations)   

Hendelser (Collection events)   

Stratigrafi (Stratigraphy)   
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2. Håndtering av spesielt viktige funksjoner eller egenskaper (legg ev. til 
funksjoner/egenskaper) 
 

Funksjon/Egenskap Skår Kommentar 

Koordinater   

Systematikk/Taksonomi   

Hybrider   

Parasitter/Verter   

Plasseringsinformasjon i magasin   

Rapportgenerering   

Mulighet for kartvisning   

”Vasking av data”   

   
 
3. Innlegging (inkl. import og eksport), oppretting, sletting av objekter 
 

Funksjon/Egenskap Skår Kommentar 

Manuell innlegging av enkeltobjekter   

Masseinnleggelse av objekter   

Manuell sletting av objekter   

Manuell oppretting (editering) av objekter   

Automatisk innlegging/import av objekter (for 
eksempel fra Excel) 

  

Automatisk sletting av (flere) objekter   

Automatisk oppretting (editering) av objekter   

Automatisk eksport av objekter til andre formater   

Utskrift av (samlet) informasjon om ett objekt   

Utskrift av (samlet) informasjon om flere objekter   

Søk etter objekter i en tabell   

Søk etter objekter på tvers av tabeller   
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I denne delen (tabell 4 og 5) brukes svaralternativene ”Ja”, ”Nei”, ”Delvis” og ”Vet ikke”. 
 
4. Sammenligning med databasen som du benytter i dag. 
 
 Ja Nei Delvis Vet 

ikke 
Kommentar 

Total sett, virker KE EMu å være 
en bedre databaseløsning for 
dine samlingsdata enn den som 
du benytter i dag? 

     

Er dine data blitt mer strukturert 
etter at de ble importert til KE 
EMu? 

     

Er det enklere å ”vaske ” dine 
data i KE EMu i forhold til 
databasen som du nå benytter? 

     

Vil det være enklere for andre å 
sette seg inn i og ta i bruk KE 
EMu enn det programmet som 
du nå benytter? 

     

Virker KE EMu som et mer 
brukervennlig databaseprogram 
enn det programmet du benytter i 
dag? 

     

 
 
 
 
 
 
5. Generell vurdering av KE EMu 
 
 Ja Nei Delvis Vet 

ikke 
Kommentar 

Synes du KE EMu virker som et 
brukervennlig program?  

     

Tror du det er mulig å lage 
helhetlige databasesystemer som 
er enklere å forstå og ta i bruk for 
samlingsdata enn KE EMu? 

     

Er det funksjonalitet du savner i 
KE EMu? 

     

Tror du at KE EMu kan være et 
bra valg som en felles 
databaseløsning for alle 
universitetetsmuseene?  
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6. Hvilke fordeler ser du for dine samlingsdata ved å gå over til KE EMu som 
samlingsdatabase? 
 
 
 
 
 
 

 
 
7. Hvilke ulemper ser du for dine samlingsdata ved å gå over til KE EMu som 
samlingsdatabase? 
 
 
 
 
 
 

 
 
8. Samlet inntrykk av applikasjonen i forhold til for eksempel eget materiale, smidighet i 
overgangen mellom de forskjellige vinduene, det grafiske grensesnittet og søkehastigheten. 
 
 
 
 
 
 

 
 
9. Andre kommentarer 
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19.5 Vedlegg 5. Kostnader ved anskaffelse og bruk av KE EMu 
 
Kostnadene ved å anskaffe, installere, utvikle og drifte KE EMu består av en rekke 
priskomponenter: innkjøp og installasjon av maskin- og programvare, drift av maskin- og 
programvare, kostnader knyttet til konvertering og migrering av data og tilpasning av 
EMu-klienten til de migrerte data etter behov og ønsker fra brukerne. Prisoversikten er 
basert på kostnadene for piloteringsprosjektet og informasjon fra KE Software, men det tas 
forbehold om kostnadene kan overføres direkte ved en full implementering av KE EMu. 
 
I tillegg til kostnadene spesifisert nedenfor (Tabell 1) vil det påløpe kostnader i forbindelse 
med kurs og opplæring i bruk av programmet. Disse kostnadene er vanskelige å beregne, 
men som et eksempel kan nevnes at KE EMu tar € 6 000 for et ukes brukerkurs. Kostnader 
til opplæring og kurs er ikke tatt med i tabellen under. Det vil også kreves ressurser ved det 
enkelte museum i forbindelse med konvertering og migrering av data. 
 
I tabellen har vi forutsatt at skulle universitetsmuseene gå til anskaffelse av KE EMu, så 
kan man ta i bruk de lagringsmedier som MUSIT allerede har gått til anskaffelse av. Det 
trengs imidlertid en ny og kraftigere Linux-server enn den som ble brukt under uttestingen 
av programmet. Det er regnet med en Euro-kurs på 9 kroner, og lisens for 15 samtidige 
brukere av EMu. (Det er mulig vi vil kunne få EMu billigere enn forutsett her, siden vi 
allerede har kjøpt det til denne uttestingen, men i den forbindelse fikk vi det til redusert 
pris, siden vi sa vi i utgangspunktet kun skulle bruke det ett år.) 
 
Tabell 1. Kostnader ved anskaffelse og bruk av KE EMu. 
 
Engangskostnader knyttet til innkjøp av 
maskin- og programvare 

 EUR NOK 

Kjøp og installasjon av maskinvare  100 000 
Kjøp av KE EMu (15 lisenser)  60 030 540 270 
Totalt  640 270 
   
Årlige utgifter   
Drift av maskinvare  40 000 
Vedlikeholdskostnader, EMu  12 006 108 054 
Totalt  148 054 
   
Engangskostnader knyttet til konvertering og 
migrering av data 

  

Konvertering og migrering per datasett  60 000 
Tilpassing av grensesnitt per plante-/dyregruppe  40 000 

 
På bakgrunn av bl.a. denne rapporten er det veldig vanskelig å beregne totalkostnader 
knyttet til konvertering og migrering av data og tilpassing av brukergrensesnitt. Merk også 
at kostnadene til konvertering og migrering er per datasett/database, mens utgifter til 
tilpasning av brukergrensesnitt bør kunne begrenses ved at museene samarbeider om 
utviklingen av disse, og at det således blir ett grensesnitt for pattedyr, ett for karplanter 
osv., og ikke ett for pattedyr ved NHM, ett for pattedyr ved TMU osv. 
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Det er vanskelig å anslå hvor mange datasett som ønskes migrert, og hvor mange KE har 
kapasitet til å migrere per år. Men hvis vi antar at 10-15 datasett kan migreres per år, så 
utgjør det en årlig kostnad på mellom 600 000 og 900 000.Merk avslutningsvis at det ikke 
er tatt høyde for framtidige utgifter til oppgradering av maskinvare. 
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19.6 Vedlegg 6. Katalog vindu for ny pattedyr klient 
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19.7 Vedlegg 7. Kommentarer fra KE på problemer med EMu 
bemerket av testere 
 
EMU Evaluation 
 
Here is a list of problems the testers encountered during the test period: 
 
TESTER: Too complex structure. Too many tabs in each module. It was not easy to 
get an overview of the database and tables. They didn’t find the program user 
friendly. 
 
KE: We believe that the system is as complex as our users require. Its complexity has 
evolved in direct response to the needs of our users. As we understand the MUSIT 
requirements, you do not want to compromise EMu’s structure and require all of its 
existing “complexity”. The issue is simply that you would like to hide some parts of this 
complexity from some of their users. 
 
Two of our largest users, NHM and NMNH, have a large and varied user base and have 
had to address this issue. Many standard EMu features are available for this purpose such 
as tab-switching, short-cuts, page views, list mode, etc. 
  
Perceptions of complexity are also likely to be related to the lack of standard training. The 
evaluation team naturally consists of users with a vested interest in how the system handles 
the most complex of tasks. We perhaps mistakenly attempted to address these requests 
before the users were sufficiently skilled in the basics of EMu. 
 
We hope that the development process we have undertaken with the Mammals screens has 
shown how we can easily adapt the system to requirements, whether simple or complex. 
 
Tester: Their data were spread on too many tabs. 
 
KE: Wherever possible the tabs are arranged in functional groups. This does increase the 
number of tabs somewhat but it has the enormous advantage that the same information is 
captured in the same way regardless of the type of record being entered. For example, a 
consistent Locations tab can be used to manage the location of any type of object, rather 
than have location fields squeezed into different places in different record types to “reduce 
the number of tabs”. 
 
Field short cuts provide a very quick way to find data you want to see often. This is 
covered in standard training, had MUSIT opted to receive this rather than the workshop. 
 
We understand that the size of the tabs is an issue but we think this is being addressed with 
the resized tabs in the catalogue as part of the Mammals developments. 
 
Tester: The threshold for using the KE EMu database was in general higher than for 
the database they use today. 
 
KE: This to be expected when comparing the use of a new system against that with which 
the users are familiar. If we are to focus on usability for specific roles and skills levels and 
deliver more extensive training, we believe that this will no longer be the case. 
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Tester: The testers had problems to find relevant data information in the forms, e.g. 
the Norwegian name of the object. 
 
KE: Features such as field short-cuts, Page view, List mode and the Find a field function 
are designed to address this concern. Again we suspect usability configuration and training 
would resolve this issue.  
 
We hope that the development process we have gone through with the MUSIT team has 
helped to show how we could address this issue in the case of the Mammals collections. 
This process could easily be expanded to encompass all different types of collection. 
 
Tester:Time consuming procedure to add, edit and delete records in the database 
 
KE: For users who perhaps are used to a flat system the modular approach of EMu may 
seem initially more cumbersome. However, this is often due to a top-to-bottom data entry 
approach. It is clear at sites such as NHM and NMNH that once users become familiar 
with the system they can be highly productive with it. The modular structure is in fact a 
benefit here. Users can enter a taxonomic name once and then attach it as an identification 
to 100 different specimens. EMu’s multiple concurrent windows and drag and drop 
attachment makes this particularly effective as a data entry strategy. At NMNH they found 
that data entry times in EMu, after initially being higher than in their previous system, 
actually dropped to values below those for the previous system. This reflects several 
things: the users became generally more familiar with the system and developed EMu-
specific strategies for data entry (drag-and drop attachment, etc.). 
 
The Peabody Museum had a similar experience. In fact, Larry Gall proudly states that his 
users were entering data into EMu faster than their old system after only three weeks. 
 
Edits: Editing a record is very simple. If you see a value in a record you want to change 
then you change it and save the changes. Fields which you can’t edit are clearly indicated 
with a grey background. If the users are saying it’s difficult to edit because they can’t find 
the information then this is really the same as the second problem and can be nicely 
addressed by using field shortcuts. Further, the attachment structure means that a value 
corrected in a common module is immediately reflected in all the records which attach to 
it. For example, a correction of a misspelling of a person’s name in the parties module is 
immediately reflected in all records in all modules which attach to this party. 
 
Deletions: The system can be slow to perform the first deletion of a session. This is 
because it must do a comprehensive set of checks to ensure that database integrity is not 
compromised by deleting a record. EMu does what it can to cache parts of the system 
during these checks so that the second and subsequent deletions can be done faster 
(although without compromising the integrity of the database). Note that caching options 
exist to allow some or all of the data model to be loaded on login. This has the benefit of 
improving the speed of the first deletion. 
 
Experience has shown that it is actually rare to delete records from the live system. It is 
much more common to change their status (e.g. to “Retired”) and/or change the record 
level security on a record. These operations are effectively as simple as an edit but prevent 
access to users who should not be able to use this record. 
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Tester: Problems to search for valid species names. 
 
KE: This is actually very straightforward. On the Summary tab of the Taxonomy module 
there is a Currently Accepted Name group box. Entering “Yes” into the Yes/No field and 
then searching finds exactly the set of valid species names.  
 

 
 
 
Tester: The coordinate fields are not sufficient for some of the collections. 
 
KE: We assume “coordinate fields” refers to the Lat/Long tab of the Sites. This is one of 
the most complex parts of EMu and has been built based on feedback from a wide cross-
section of our users. We would like more specific information about where it is “not 
sufficient” here to be able to address this problem more specifically. 
 
If there happens to be a deficiency in the way EMu currently deals with georeference data 
then we would be happy to propose an enhancement to our user base. If they are in 
agreement that the enhancement is general purpose then it would be implemented in the 
base EMu system. If not, then we would still be happy to provide a specialised 
implementation just for MUSIT. 
 
Tester: Problems to import data from excel which must be written to different 
modules 
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KE: We require more information about this concern. We are not aware of any problems 
with the feature and certainly it is capable of importing data into multiple modules. 
Perhaps this is again a training issue? 
 
We hope the import spreadsheet we have supplied as an example in the mammals system 
will address this point. 
 
TESTER: Loss of special functions developed in the present database 
 
KE: The presence of specialised functionality in their legacy system suggests an unusual or 
non-standard process. It is possible that many of the special functions may be able to be 
achieved with other methods in EMu. But if not, we have designed EMu specifically so 
that it can be customised to incorporate specialised functionality. We just need details of 
your requirements. 
 
TESTER: Difficult to use and maintain the old registration numbers 
 
KE: The NHM system, on which the MUSIT system was based, has a Catalogue tab which 
contains an Other Numbers grid. This is frequently used to store old registration numbers. 
Here is an example of a record from the NHM Fish collection. See the Other Numbers grid 
in the bottom left of the tab. 
 

 
 
These kinds of issues can easily be addressed when we move beyond the evaluation stage. 
We are confident we have the technology to maintain any legacy numbering schemes. 
 
TESTER: “Sites” must be registered as a part of a “Collection event”. 
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KE: This is not correct. The NHM system (on which the MUSIT system is based) 
recognises that different departments and/or different disciplines will have different 
requirements in terms of documenting collection locality and collection event. The nature 
of some collections is that they do not have much, if any, information related to the 
collecting event. These collections allow attachments directly from the Catalogue module 
to the Sites module. For example, some collections within Botany have very little 
collecting event information and Catalogue records can attach directly to a Site: 
 

 
 
NMNH do not have this issue and instead have chosen to adopt our merged Collections 
Events/Sites module. This choice would be available to MUSIT. 
 
TESTER: Not possible to register different sites with the same name 
 
KE: We believe this is not correct. There is no restriction that site names have to be unique 
within the system. Please provide us with specific details. 
 
We believe this point was addressed during Alex’s visit to Oslo in June. 
 
Tester: Challenging to do search between the modules 
 
KE: We believe this is likely to be a training issue. EMu supports searches across any 
number of modules. This includes modules reference by the current module (e.g. all 
specimens with a taxon of Mydaus javaensis), or modules which reference the current 
module (e.g. all specimens which have been a part of any loan to NMNH). 
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TESTER: Problems to sort the data in the Stratigraphy module 
 
KE: The chronostratigraphy data in the Stratigraphy module loads information from a 
standard chronstratigraphic chart. This information includes a sort order so that records can 
be sorted correctly by chronstratigraphic period and so chronostratigraphic range searching 
can be used. 
 
To sort a set of records into chronostratigraphic order the ChrSortOrderFrom_tab field 
must be used to perform the sort. This is chosen when creating the sort: 
 

 
 
When this sort is applied the records can be sorted into the correct chronostratigraphic 
order. Here is a random set of records sorted into chronostratigraphic order: 
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TESTER: Not all fields were searchable 
 
KE: We believe our query forms are extremely comprehensive and allow searching on 
almost every field in the entire system. Please provide details of any fields which are not 
searchable. 
 
TESTER: The forms should be larger in order to reduce the number of tabs 
 
KE: We hope the development we have undertaken for the Mammals collection shows you 
how we can address this. 
 
TESTER: Lack of easy visible information telling that e.g. an object is loaned by 
another museum. 
 
KE: This is a combination of usability configuration and training. 
 
EMu supports a multitude of cross-references which provide a comprehensive picture of a 
specimen and everything that has ever happened to it.  
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This information is available to any authorised user but through simple configuration it can 
be assembled in almost any format the user might require. An example of this is 
Mineralogy’s Minerals 1 tab (shown below). In one simple screen, this tab shows the 
important scientific details of the specimen, a list of all of its preparations and a list of all 
analyses ever conducted on the specimen. According to Dave Smith, the Mineralogy 
Collections Manager at NHM, with one click he can now see what used to take weeks to 
assemble. 
 

 
 
In addition to the information above we believe that the development we have undertaken 
for the Mammals collection shows how we can address this issue. 
 
TESTER: How to list all objects in a loan. 
 
KE: This appears to be a training issue. The loan record contains an Objects tab which lists 
all objects associated with this loan. 
 
We believe we clarified this issue during Alex’s visit in June. 
 
TESTER: How to list all synonyms to a valid name. 
 
KE: This is straightforward. All that is required to establish the synonymy of a name is for 
a junior synonym to link to its senior synonym. Once this has been set up the entire tree of 
synonyms is displayed on the Synonymy tab. For example, here is a set of names from the 
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Mammal Species of the World. The synonymy for each name is established by a single 
link from the junior name to the senior one. Here is a screenshot from the record of 
Mydaus ollula Thomas, 1902. It shows that this name (Mydaus ollula) attaches to its senior 
synonym (Mydaus javaensis Desmarest, 1820). The complete synonymy for M. javaensis 
is automatically shown on the Synonymy tab for M. javaensis or any of its synonyms. 
 

 
 
TESTER: It is difficult to search for our own journal number (Catalogue number = 
the number on the label on the object) 
 
KE: We suspect that this is simply a training issue but it could also be a simple 
configuration issue if, for example, the numbers include non-alphanumeric characters 
which have significance. 
 
We hope that the development we have undertaken for the Mammals collection will show 
how we can address this issue. 
 
 
 


