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Bakgrunn 

Møtet ble arrangert som ledd i arbeidet med å lage en overordnet kravspesifikasjon for 

dokumentmodul i MUSITs prosjekt for fornying av IT-infrastruktur. Deltagere i gruppen er:  

 

 Tanja Larsen (Tromsø museum - universitetsmuseet, heretter TMU),  

 Torkel Johansen (NTNU Vitenskapsmuseet, heretter VM),  

 Anne Britt Halvorsen (Kulturhistorisk museum, heretter KHM),  

 Oddvar Pedersen (Naturhistorisk museum, heretter NHM),  

 Margareth Buer Søiland (Arkeologisk museum i Stavanger, heretter AM) ,  

 Hilde Cathrine Sommer (Riksantikvaren, heretter RA) 

 

I tillegg deltok Line Arild Sjo og Knut Petter Meen fra MUSITs IT-arkitekturprosjekt, samt 

Stian Finmark (RA) og Steinar Christensen (KHM) fra referansegruppe for GIS-data frem til kl. 

1200. Susan Matland fra MUSIT deltok på møtet fra kl. 1300-1500.  

 

Sak 1: Orientering om arbeidet så langt.  

Det ble gitt en kort orientering om bakgrunn for arbeidet og status i arbeidet så langt for 

dokumentgruppen og referansegruppe for GIS/Kartdata v/ henholdsvis Steinar Christensen 

og Torkel Johansen. Formålet med dette var å samkjøre arbeidet i disse gruppene i henhold 

til det felles, overordnede rammeverket for dokumentasjon som er skissert i forarbeidet, 

samt å få plass gjensidige avklaringer om utfordringer og innholdet i det videre arbeidet med 

dokumentasjonsmodulene (vedlegg: presentasjon). Viktige momenter i arbeidet med nye 

løsninger er samordning av metadata som beskriver dokumentasjonen, felles data knyttet til 

innsamlingshendelser, dokumentfangst i det daglige samlingsarbeidet og bedre samordning 

av rutiner for arkivering. Det er også identifisert en del felles utfordringer, bl.a. er det viktig å 

ha en tydelig avgrensning mellom hva som legges i sentrale arkivsystemer som ephorte, og 

hva som skal gå inn i en MUSIT fagløsning for dokumentasjon.  
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En vesentlig avklaring i den påfølgende diskusjonen gjaldt GIS-data vs. dokumenter, foto og 

andre «filbaserte» dokumentasjonskategorier. GIS-data skiller seg fra sistnevnte ved at de 

transformeres og lagres som geoobjekter, attributt-data, hendelser og (potensielt) i ulike 

versjoner av samme datasett. I tillegg er det ønskelig at dette lagres i geodatabase-format. 

Det er således en annen type bearbeiding og lagring/forvaltning av dette materialet enn for  

dokumenter eller foto - det er ikke nødvendigvis bare er et sett filer som avleveres for 

arkivering, men også datasett. Dette vil rimeligvis kreve en annen tilnærming til arkivering av 

GIS enn (eksempelvis) dokumentbaserte løsninger. Metadata for innsamlingshendelsen vil 

imidlertid være de samme.  

 

Sak 2: Orientering og diskusjon: Teknisk løsning for dokumentasjonshåndtering v/ Knut 

Petter Meen og Line Arild Sjo, MUSITs IT infrastrukturprosjekt 

Det ble presentert et forslag til dokumentløsning fra MUSITs IT-infrastrukturprosjekt, basert 

på en tidligere løsning utviklet av Knut Petter Meen ved MUSITs IT infrastrukturprosjekt. 

Løsningen som ble presentert er en open-source løsning for dokument/filhåndtering som er 

ønskelig å vurdere som bl.a. inkluderer:  

 Opprettelse av mappe/folderstrukturer. 
 Opp- og nedlasting av filer. 
 Mulighet til å låse filer. 
 Versjonering av filer. 
 Mulighet til å flytte på dokumenter og mapper. 
 Endring av navn på filer og mapper. 
 Lagring av metadata for filer. 
 Viruskontroll/sikkerhet 

 

Løsningen organiserer all informasjon som mapper, filer og metadata, og en kan selv 

definere hvilke metadata som skal følge løsningen, hvilken struktur/mappestruktur disse skal 

inngå i, egenskaper mm. Metadata lagres i en database, filene lagres på disk. Løsningen er 

ønskelig å vurdere snarlig, også med tanke på om den kan tjene som løsning for 

dokumentfangst/opplasting fra bl.a. objekt,- analyse-, og konserveringsmodulene. Løsningen 

kan forslagsvis kunne fungere som en «kjerne», med et sett av metadata fra f.eks. NOARK-

standarden som legges over denne.  

 

I diskusjonen etter presentasjonen ble det fokusert på hvilke spørsmål en må ta stilling til for 

å kunne beslutte/anbefale en løsning/ «kjerne» for dokumenthåndteringssystem. Det ble 

drøftet aspekter ved disse underveis, uten at en har konkludert:  
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1. Arkivsystem vs. håndtering av filvedlegg: En må avgjøre om MUSITs dokumentløsning 

skal være et arkiveringssystem, eller bare en løsning for å håndtere vedlegg fra 

objekt/fagdatabasene. En ideell løsning vil kanskje være at dokumenter som lastes 

inn via objektdatabasene inngår i en definert arkivstruktur – men det følger da med 

en del krav til metadata mm. som må oppfylles (se pkt. 2).  

2. NOARK-standarden – skal denne ligge til grunn? Dersom løsningen skal fungere som 

et arkivsystem, bør en følge kravene i NOARK-standarden til bl.a. metadata. Dette 

gjør det enklere å forvalte materialet i etterkant.  

3. Integrasjon mot ePhorte? Det har vært ytret ønske om funksjoner for integrering 

med eksisterende journal/arkivsystemer som ePhorte eller P360. Fra et teknisk 

ståsted er det langt enklere å etablere muligheter for integrasjon FRA sentrale 

systemer enn TIL sentrale systemer som ePhorte.  

4. Hva skal systemet brukes til? Spørsmålet er fortsatt under utredning, men sikring, 

bevaring og tilgjengeliggjøring av dokumentasjon er stikkord for bruk. Eksempelvis:   

a. forvaltning av gamle arkiver,  

b. opplasting av dokumentasjon fra fagdatabaser,  

c. registrering av gamle arkiver uten tilknyttede filer,  

d. opplasting av annen dokumentasjon i henhold til de enkelte museenes 

rutiner.  

5. Hvordan skal filer legges inn, og hvor skal de ligge? Det er foreløpig identifisert 3 

scenarier for innlegging av dokumentasjon, og det vil være en målsetning at en klarer 

å høste data /filer fra disse kontekstene inn i en felles underliggende struktur:  

a. Opplasting fra innsamling/prosjekter. En avleverer da et sett med filer fra et 

bestemt prosjekt med felles metadata om prosjektets tid, sted, person mm.  

b. Opplasting fra løpende bruk/bevaring av samlingen (eksempelvis: 

analyseresultater, konserveringsrapporter, tilstandsvurderinger etc). En laster 

da opp dokumenter knyttet til hendelser og objekter i samlingsforvaltningen. 

En hendelse kan potensielt omfatte objekter fra flere separate prosjekter. 

Dokumentene som lastes opp kan/bør også kunne lenkes tilbake til 

prosjekter, personer, tidspunkt eller stedsopplysninger for objektet det er 

snakk om.  

c. Opplasting ved digitalisering av eksisterende/historiske arkiv. Metadata for 

disse følger arkivseriene de inngår i. For topografiske arkiver vil matrikkeldata 

være noe som kan være felles med (a). Det bør her også være mulig å 

registrere gamle arkiv uten å tilknytte filer.  
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6. Hvordan skille mellom fagområdene innenfor et museum – natur vs. kultur, eller en 

finere inndeling av fagområdene? Spørsmålet er uavklart.  

7. Hvilke tilgangsrettigheter skal finnes i systemet? I utgangspunktet lesetilgang, 

skrivetilgang og administratortilgang.  

8. Hvordan skal materialet tilgjengeliggjøres? Spørsmålet er uavklart.  

9. Ønsker en å søke på innhold i filene, eller bare på metadata? Førsteprioritet vil være 

å kunne søke på metadata; for flere gamle arkivserier er det snakk om bl.a. håndskrift  

mm. som gjør innholdssøk vanskelig. Det er også vesentlig å begrense 

registreringsbehovet for enkeltdokumenter for at løsningen skal være bærekraftig i 

digitaliseringsprosjekter. Det kan være ønskelig både med vide «google-søk» og mere 

strukturerte/avanserte søk med søk etter kombinasjoner av gitte felt. Viktige 

metadata en ønsker å kunne søke på kan eksempelvis være:  

a. Askeladden-ID 

b. Stedsnavn, datoer og personer 

c. Emneord 

d. Osv.  

10. Felles kjernedata: det er ønskelig å definere et sett med felles kjernedata som følger 

filene ved opplasting, slik at søk og innordning går lettest mulig. Se også punkt 2 om 

NOARK-standarden.  

 

Sak 3: kravspesifikasjon – felles gjennomgang 

Arbeidsoppgaver fra forrige møte ble gjennomgått.  

Dokumenttyper:  

 

Det er en viss forskjell på hvordan en klassifiserer dokumenttyper:  

 Arkeologisk museum bruker rapport, innberetning brev, inn/ut 

 Ephorte: inngående, utgående, notat 

 MUSIT topografisk arkivbase: inneholder en lang, spesifikk liste  over ulike 

dokumenttyper som baseres på innhold 

 NHM: bruker til dels de samme kategoriene, men har i tillegg en del fagspesifikke 

typer som plantelister, krysslister, reiseberetninger og kortkataloger.  

 

Det må sammenstilles en liste over dokumenttyper slik at denne er mest mulig omforent.  

I dette ligger det at den relativt detaljerte listen fra eksisterende toparkløsning i MUSIT må 

forenkles betraktelig, f.eks. ved at en del kategorier forenkles til brev eller notat, evt. Med 

en «underklassifisering» der det er behov. Ikke alle kategoriene er i bruk pr. i dag.   
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Arkivkartlegging 

Listen over arkivene ved museene ble gjennomgått. Behov for å rydde i begrepsbruken: 

arkivnavn, arkivdel, arkivserie. Allment norsk arkivskjema har signaturer for typing av 

arkivdeler.  

 

Mht. krysslister for botanikk består disse av et originaldokument, scannet kopi og en 

ekstrahering av datainnhold fra disse. Systemet må kunne lenke til krysslistedatabase(r) for 

registreringen av innholdet i krysslistene, samt lenke til andre systemer der det er relevant. I 

tillegg kan det være behov for å lenke til en track-log for hvor/hvordan krysslistene er samlet 

inn.  

 

Integrasjonsbehov:  

Løsningens behov for integrasjon mot andre moduler ble gjennomgått. Det understrekes at 

denne skissen kun angir hva som kan være aktuelt, og at den faktiske bruken vil avhenge av 

hvert museums gjeldende rutiner for opplasting av dokumenter og arkivering.  

Eksisterende/planlagt løsning Beskrivelse integrasjon 

Pålogging/tilgang Feidepålogging og mulighet til å regulere tilgang 

Objektmodul, alle fag 
Opplasting av dokumenter knyttet til 
objektdokumentasjon 

Forvaltningsfanen, arkeologi 
Opplasting av dokumenter knyttet til 
forvaltningshendelser 

Hendelsesmodul, etnografi Opplasting av dokumenter knyttet til hendelser 

Analysemodul (planlagt løsning) Opplasting av analyserapporter 

Mediemodul (planlagt løsning) Opplasting av foto av objekter 

Konserveringsfanen, arkeologi 
Opplasting av dokumenter knyttet til 
konseringshendelser 

PDF-fanen, arkeologi Opplasting av ferdige gjenstandskataloger  

Magasinmodul 

Muligheter for å plassere dokumentposter i 
magasintre, dvs. bruke magasinløsningen for som 
lokaliseringsmodul for arkivene? 

Persontabell 
Hente personer fra persontabell + legge til nye 
personer 

Stedtabell Hente steder fra stedtabell 

 

Punkter til kravspesifikasjon 

 Det anbefales å bruke allment norsk arkivskjema for å definere arkivserier/arkivdeler 

 Systemet må kunne håndtere alle typer arkiv 

 Roller som må avklares: 
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o Hvem kvalitetssikrer?  

o Hvem kan kassere?  

o Hvem skal kunne publisere?  

 Når sperres systemet for sletting endring? (sak avsluttet?). Versjonering av 

dokumenter er også relevant å vurdere.  

 Trenger en egne grensesnitt for ulike type registreringer / operasjoner / 

tilgangsgrupper?  

 Ønskelig med tilgangsgrupper for lese, skrive, slette 

 

Sak 4 – fordeling av oppgaver til neste møte:  

Følgende oppgaver ble identifisert til neste møte:  

 

1. Lage oversikt over felter i nåværende løsninger: MUSIT topark, ephorte osv) som er 

relevante å ha med i MUSITs dokumentløsning.  

2. Mapping av felter mot NOARK-standarden 

3. Lage utkast til endelig liste over dokumenttyper 

 

I tillegg ble det foreslått at en får en presentasjon av ASTA på neste møte (se sak 5). Hilde 

koordinerer evt. med ASTA-personale når møtedato er satt. Neste møte foreslås til etter 17. 

april.  

 

Sak 5  - eventuelt 

Under eventuelt ble det tatt opp en diskusjon om ASTA – riksarkivets løsning av registrering 

og avlevering av arkiv – er et aktuelt alternativ for MUSIT. I ASTA registrerer en mappe for 

mappe uten å gå ned på dokumentnivå, og er derved tilrettelagt for massedigitalisering for 

avlevering (depotsystem for registrering/digitalisering av avsluttede arkiver). Det ble også 

stilt et viktig spørsmål knyttet til avgrensning av løsningen; basert på erfaringer fra RA kan 

det bli potensielt komplekst å lage et system som skal håndtere både arkivdepot/avsluttede 

arkiv, løpende produksjon, opplasting fra objektbaser, publisering osv., og at en her bør 

vurdere å splitte funksjonsområder. En kan også vurdere flere underliggende 

«produksjonsbaser» som sammenstilles i ulike søkefasetter, jfr. f.eks. RA’s samsøk.  

 

ASTA vil potensielt by på problemer mht. integrasjon mot fagdatabaser før høsting av 

dokumenter fra f.eks. objekter og analyse. Det vil også være begrensede muligheter til å 

forme ASTA ihht. museenes behov. Samtidig er ASTA et utprøvd og effektivt system for 
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arkivdepot; spørsmålet er imidlertid om dette er museenes eneste behov. En ble enige om å 

få til en presentasjon av ASTA på neste møte.  


