
Trondheim, 2. juni 2010 

 

Faggruppemøte, karplanter, MUSIT [Referat] 

 

 

Agenda 
 

A. Hva kan vi gjøre annerledes for å få til en smidigere og raskere utvikling av applikasjoner? 

-- Gjøre et bedre forarbeid, spesielt i forbindelse med funksjonalitet i selve applikasjonen. Jf. 

hvor lang tid det har tatt å få på plass god nok validering av taksonnavn og koordinater. 

-- Utviklerne i DUG er alt for optimistiske når det gjelder tiden det tar å utvikle komplekse 

applikasjoner. DUG må bli bedre til å estimere tidsforbruk. (Dette punktet henger nært 

sammen med det første punktet naturligvis.) 

-- En smidigere og bedre utviklingstakt kan synes å avhenge av at MUSIT og/eller museene 

får på plass en ressurs (person) som er dedikert til å prosjektere, følge opp og teste 

applikasjonene som utvikles (jf. hvor bra KE EMu-prosjektet ble gjennomført, fordi det fantes 

en person som kunne følge opp de interne og eksterne prosjektgruppene.) I den forbindelse er 

det verdt å merke seg det antall timer Tommy og Solfrid har brukt til å teste og støtte DUGs 

utviklere. 

 

B. Prioritering av arbeid i DUG og ved museene resten av året 

 

1. Funksjoner i karplanteapplikasjonen 

 Validering mot artsnavnebasene [Allerede på plass, men mangler en del 

basisfunksjonalitet, bl.a. validering av hybrider og synonym.] 

 Roller/ Tilgang til basene [Kan vente til høsten. Viktig med lesetilgang også 

lesetilgang til andre museers samlinger.] 

 Edit/Copy setup (ferdigutfylte felter) [Kan vente til høsten.] 

 Eksport til GBIF [Viktig. Bør på plass så snart som mulig.] 

 (DNA)Analysemodul [Lagt på is, foreløpig.] 

 Fotofunksjonalitet (jf. handlingsplanen) [Så snart som mulig.] 

 Lånemodul (jf. handlingsplanen) [Høy prioritet, men kan vente til høsten.] 

 Redigering av taksonnavn [Ikke diskutert i detalj.] 

 Låsing av ”ferdigredigerte” poster [Ikke diskutert i detalj.] 

2. Brukerveiledning (jf. handlingsplanen) [Versjon 08 er ferdig.] 

3. Enkel kartvisning (jf. handlingsplanen) [Så snart som mulig.] 

4. Migrering av HERB-databaser (BM før sommeren? TMU og NHM september-

desember?) [Diskuteres med TMU og NHM så snart som mulig.] 

5. Migrering av andre karplantedatabaser? [Sak for koordineringsgruppen/ styret/ 

Oddvar Pedersen?] 

6. Utvikling av soppapplikasjon [Tas opp av koordineringsgruppen.] 

 

C. Eventuelt [Ingen saker.] 


