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Referat fra Felles Koordineringsgruppemøte, 20. – 21. november 2019.
Til sted: Knut Bergsvik (UM), Wenche Brun (AM), Monica Kristin Hansen (UMAK), Kristian Hassel
(VM), Gunnhild Marthinsen (NHM), Jenny Smedmark (UM), Espen Uleberg (KHM)
Andre: Susan Matland (MUSIT), Eirik Rindal (NHM og produkteier for MUSIT), Stein Olsen (USIT) og
Ellen Jordal (USIT), og Torkel Johansen vikar for Bernt Rundberget (NTNU)
Forfall: Heini Rämä (UMAK), Bernt Rundberget (NTNU), og Stian Finmark (RA) - permisjon

28/05-2019 Evalueringsrapport – status og informasjon om styrets møte med USIT den 14.
november
Susan ga en orientering om den videre prosessen med evalueringsrapport og styremøtet
14. november, hvor UiO’s IT-direktør, Lars Oftedal også deltok. Oftedals presentasjon finnes på
MUSIT Wiki (https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Styredokument).
FKG diskuterte evalueringsrapporten og hva MUSIT, og koordineringsgruppene spesielt, kan
gjøre for å forbedre oss i forhold til de punktene i rapporten som var rettet mot oss. Hvordan kan
vi være tydeligere i våre bestillinger? Hva betyr det egentlig å ha bestillerkompetanse?
Produkteierstillingen ble opprettet for å sørge for en mer smidig samhandling mellom utviklere
og museene.
Identifiserte punkter fra rapporten som angår MUSIT/koordineringsgruppene:
Side 9 punkt 5. FKG har ansvar for å utarbeide veikart som tydeliggjør hva som skal utvikles og
hva vi skal gjøre fremover.
Side 85 punkt 3. Strategi for tilgjengeliggjøring. Faglig referansegruppe for styret har utarbeidet
en rapport som er en start på en strategi.
Side 85 punkt 4 og 5. Synliggjøre gevinster. Det bør gjennomføres en slags ROS-analyse med
hovedmål, delmål osv, som viser samarbeidet og hva som har blitt oppnådd, grunnlag for
databruk, oversikt over samlinger, forskningssamarbeid osv.
Side 85 punkt 9. IT-målbilde. Det bør lages et felles målbilde for universitetsmuseene. Museene
har ikke kapasitet til å gjennomføre dette på egenhånd og det er ønskelig at det bevilges midler
til å tilsette en personer for å samkjøre prosessen for museene.
Side 85 punkt 12. Museene har kommet langt med å følge opp dette tiltaket, men kan likevel
være flinkere til å prioritere, og unngå spesialtilpasninger for hvert enkelte fag, så langt det lar
seg gjøre. Ferdigutviklete moduler blir godkjent av FKG når disse er ferdig og er i produksjon.
Side 86 Punkt 22. Produkteierfunksjon. Styret i MUSIT har godkjent en produkteierrolle i en
40% stilling i 2018 og 2019 som en prøveordning. Alle er enige i at denne funksjon bør være en
fast stilling. Styret tar stilling til dette i sitt arbeid med oppfølging av rapporten.
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Side 86 Punkt 23. Det ble tidligere besluttet av FKG (for å få fortgang i utviklingen av ny IT
løsning) at det ikke skulle gjennomføres utvikling av ny funksjonalitet i det gamle systemet.
Men, på grunn av at utviklingen av nye moduler tar så lang tid, vil det i enkelte tilfeller være
behov for å foreta ulike utviklingsoppgaver i det gamle systemet. Dette gjelder spesielt for
Gjenstandsmodulen, arkeologi. Ønsker om å legge til ny funksjonalitet i det gamle systemet skal
legges frem for vurdering av FKG.
Side 86 Punkt 26. RT-saker / systemet håndterer slike spørsmål.
Side 87 Punkt 30. Profesjonalisere bestillerfunksjon. Produkteierstilling er første steg for å heve
MUSITs bestiller kompetansen.
29/05-2019 Godkjenning av mal for kravspesifikasjon
Det ble besluttet at kravspesifikasjonsmalen i Excel-format, skal brukes fremover i stedet for
Word-dokumenter med mye tekst.
30/05-2019 Orientering om utviklingsarbeid
På grunn av rettelser på analysemodulen har ferdigstilling av modulen for marine evertebrater og
migrering av VMs materiale til modulen blitt forsinket.
- Analysemodulen bør være ferdig til 1. desember, og ikke seinere enn årsskiftet. Det skal
skrives en rapport på hva som skjedde og hva som vi bør gjøre for å unngå slik problemstillinger
i fremtiden.
- Modulen for marine evertebrater har blitt utsatt til etter nyttår, cirka 1. mars 2020. Når
marine evertebrater er ferdig migrerte, vil alle data knyttet til analyse og magasin flyttes fra Nye
Oracle til PostGress.
- Modulen for entomologi: moduleringsarbeidet har blitt utsatt til modulen for marine
evertebrater er levert. Oppstart etter nyttår.
MUSIT har bedt USIT om å øk bruken av interaksjonsdesigner fremover, noen de er positive til.
31/05-2019 Rydding i takson og personnavn
Det har blitt igangsatt et stort ryddeprosjekt ved museene. I første omgang sørger museene for at
de taksonnavn som ikke er validert, for marine evertebrater og entomologi, blir lagt inn i
Artsnavnebasen og får et ID-nummer. VM er ferdig med rydding i sine marine evertebratsamlinger og er den eneste marine evertebrat-samlingen som ligger i Delphi-systemet. UM,
NHM, og UMAK rydder i sine Excel- og FileMaker-databaser. Disse blir etter hvert migrert til
modulen for marine evertebrater. UM er snart ferdig med rydding av taksonnavn for sine
entomologisamlinger. Arbeidet vil fortsette i 2020.
Samtidig ryddes det i personnavn for marine evertebrat- og entomologisamlinger. Det er
ønskelig at rydding gjennomføres før en migrering.
32/05-2019 Handlingsplan for 2020 og videre moduleringsarbeid.
Handlingsplanen ble gjennomgått. På grunn av forsinket levering av modulen for entomologi og
ferieavvikling, ble noen arbeidsoppgaver overført fra 2019 til 2020.
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ADED prosjektet og tilpassing av prosjektet til moduleringsarbeidet ved MUSIT ble diskutert.
Flere medlemmer fra FKG sitter i styringsgruppen for ADED prosjektet. ADED-prosjektet må ta
høyde for at utvikling i MUSIT ikke kan gå i takt med utviklingen i ADED-prosjektet. Derfor er
det meget viktig at dialog mellom ADED og USIT er god, for å sørge for at en eventuell
overføring av en applikasjon fra ADED til MUSIT skjer sømløst.

01 Plan for avvikling av gamle Delphi-systemet og 02 Modularbeid objektmodulen
Utkast til handlingsplan 1. januar – 30. juni 2020, og svar fra USIT om status for modellering ble
gjennomgått.
Modulene er generiske. Foreløpig er brukergrensesnitt hovedsakelig laget for natur, men det har
blitt tatt høyde for kultur.
Marine evertebrater - Ferdig til 1. mars. Svein Glenndal har laget et skript for Darwin Corestandarden, som kan brukes på de andre naturhistorisksamlinger i forbindelse med migrering.
USIT beregner 22 månedsverk til migrering. Data fra VM skal migreres først, slik at denne delen
kan slukkes fra Delphi.
Entomologi –Det må lages et nytt importskript for lånedata. Forsinket til etter nyttår.
Botanikk -USIT skal fordele månedsverkene (42) på karplanter, sopp, lav, moser, og alger
applikasjoner slik at vi kan diskutere rekkefølge av utviklingsarbeidet.
Arkeologi -Aksesjon er ikke ferdig, og klassifikasjon for natur (takson) og katalogisering for
kultur er i hovedsak like, med lite forskjell i funksjonaliteter. Det er likevel en vesentlig forskjell
i hvordan arbeidet organiseres ved at arkeologi registrerer kontekst og deretter enkeltobjekter,
mens natur i større grad registrerer serier av enkeltobjekter. Dette vil gi behov for ulike
grensesnitt. Deponering utgår.
Hendelse: Alle hendelser på samme type data behandles på samme måte for alle samlinger
(natur og kultur). Å lage en brukervennlig grensesnitt vil ta tid, men dette er også for alle.
Bestilling til Objektgruppen: Objektgruppen skal se på brukergrensesnitt i forhold til
inngangen til systemet, og generell søkefunksjonalitet for hele systemet.
Forslag om endring av grensesnitt i middelalderskjema, komplettering av kontekstinformasjon
for middelaldergravninger ved KHM og uthenting av katalogkort for etnografi ved KHM skal
meldes inn som RT-saker.
Det er viktig at vi kommer så langt i moduleringsarbeid i 2020 at vi få avvikle Delphi så fort som
mulig. Botanikk med sine fem applikasjoner er den største del av Delphi.
Vi holder samme rekkefølge som har blitt tidligere bestemt (se handlingsplan for 1. januar –
30. juni 2020).

3

Referat: Felles koordineringsgruppemøte. 20.-21. november 2019. Gardermoen.

Universitetet i Oslo

Referat 2019

MUSIT - Universitetsmuseenes IT-organisasjon
35/05-2019 UNIMUS
De fire portalene på lista ikke vil fungere etter nyttår 2020. Av disse vil Mynt og medaljer og
Etnografi (UMAK) bli stående uten fungerende portaler. Det bør derfor letes etter andre
løsninger for disse. VM har overført sine data for Mynt og medaljer til Collections Online. Det er
ingenting i veien for at de andre museene også tar i bruk denne løsningen, som er Open Source.
Det ble diskutert muligheter for å lage et felles system.
UMAK bruker Kultursøk som ikke blir oppdatert. Denne portalen viste seg å kun være et slags
en-gangs-datauttrekk som ikke har noen koding for oppdatering. Det er usikkert om det vil være
gunstig å investere i en dataoppdatering av dette og USIT anbefaler ikke å bruke ressurser på
dette.
UNIMUS ligger på en HPT-server som skal avvikles. Susan sender en e-post til USIT om saken.
36/05-2019 Implementering av Felles kvalitetssystem (FKS) og GDPR ved museene
På grunn av tidspress ble saken utsatt.
35/05-2019 Eventuelt
FKG representant for kultur Stian Finmark (RA) sluttet hos RA. Susan kontakter RA og spør
hvem skal overtar som RA representant i FKG.
(Email fra Stian Finmark 27. november 2019 - RA har opp nevnt Kristian Loseth som deres
representant i FKG og i faggruppe for feltdokumentasjon.)

Neste FKGmøte blir et Skype-møte 14 januar 2020. kl. 1400 -1500
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