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MUSIT Ny IT-arkitektur  

Referat fra møte i referansegruppen for analyse 

 
Møtested: Video 
Tid: 6. april 2017 kl. 09.00-11.00 
 
Til stede:  
Lars Erik Johannessen, Naturhistorisk museum, UiO 
Karstein Hårsaker, Vitenskapsmuseet, NTNU 
Camilla Nordby, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 
Thomas Olsen, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 
Lisbeth Prosch-Danielsen, Arkeologisk museum, UiS 
Line Arild Sjo, prosjektleder ny IT-arkitektur MUSIT 
 
Ikke til stede: 
Susan Braovac, Kulturhistorisk museum, UiO 
 

Tema for møtet: 
Avklaringer og gjennomgang av skisser, se underlag til møtet Underlag til møte i 
referansegruppen for analyse 06.04.2017. 

 
Referat: 
 
Avklaringer: 
 
1. Status på «hjemmeoppgavene» - hvordan kommer vi i mål? 
 

a. Analysetypene med spesifikke felter 
 
Svar: Ny versjon fra Lars Erik 5. april. Det er fortsatt noe blanding av formål og metode i 
navngivningen, men lar det være. Lars Erik innarbeider kommentarer fra Susan og innspill til C14-
felter fra Torkel, samt fjerner typene som ikke er prioritert i denne omgang, og sender deretter ut 
ny versjon. 
 

b. Lister med forhåndsdefinerte verdier (prøvetype, undertype, medium og 
lagringsbeholder) 

 
Svar: Ny versjon fra Karstein 6. april. Listene er stort sett ok, men mangler innspill fra 
kulturhistorie. Lisbeth, Thomas og Camilla ser på dette etter møtet og legger til nødvendige typer 
for kulturhistorie (Thomas og Camilla konfererer med Susan). 
 
2. Jf. tidligere innspill om informasjon om objektet som skal være tilgjengelig ved registrering av 

analyser/prøver (i tillegg til museumsnr, Unr, Unr2, Term/art): 
 

a. Materiale: består av to eller tre felter i objektbasen, hvilke er aktuelle ved 
analyse/prøveuttak (gjelder arkeologi og etnografi) 

 
Svar: Alle feltene kan være relevante (arkeologi: materiale, spes materiale, etnografi: materiale, 
materialtype, materialelement). 
 

b. Form: gjelder bare arkeologi, eller også etnografi? 
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Svar: Camilla sjekker etter møtet. 
 

c. Innsamlingsdato: 
i. Aktuelt både for naturhistorie og kulturhistorie? 

Svar: Ja, relevant for begge. Innsamlingsdato er med på skjema til enkelte laboratorier. 
 

ii. Dersom aktuelt for kulturhistorie: hvilket datofelt skal benyttes? (aksesjonsdato, 
funndato, annet) 

Svar: Funndato tilsvarer innsamlingsdato. 
 

d. Lokalitet/funnsted: 
i. For naturhistorie er lokalitet/innsamlingssted mange felter (koordinat, fylte, 

kommune, fritekst), men kan også aggregeres til en lokalitetsstring. Hvilke(n) 
del(er) er relevant for analyse/prøve? 

Svar: Trenger de administrative stedene (fylke, kommune), lokalitetsnavn og koordinat 
(desimalgrader). 
 

ii. Kulturhistorie har både lokalitet og funnsted, er begge relevante? Merk at det 
kan være flere lokaliteter og funnsted. 

Svar: Funnsted er relevant. 
 

iii. For arkeologi er funnsted mange felter (fylke, kommune, gårdsnavn, gårdsnr, 
bruksnavn, bruksnr). Hvilke(n) del(er) er relevant for analyse/prøve? 

Svar: Trenger gårdsnavn, gårdsnr, bruksnr og koordinat (UTM32). 
 

iv. For etnografi er funnsted mange felter (regioner, land, by, verdensdel). 
Hvilke(n) del(er) er relevant for analyse/prøve? 

Svar: Camilla sjekker etter møtet. 
 

e. GBIF-dumpen inneholder også informasjon om kjønn og stadium (i tillegg til art), er 
dette relevant for analyse/prøve? 

 
Svar: Ja 
 

f. Hvilken informasjon er relevant for numismatiske objekter? 
 
Svar: Camilla sjekker etter møtet. 
 
3. Hvilke felter skal være påkrevde å fylle ut ved registrering av analyse? 
 
Svar: Type analyse (kategori og type) og status. 
 
4. Hvilke felter skal være påkrevde å fylle ut ved opprettelse av prøve? 
 
Svar: Prøvetype, prøveundertype og status. 
 
5. Er det noen felter som ikke skal være mulig å endre på en eksisterende analyse? I såfall hvilke? 
 
Svar: Type analyse (kategori og type). 
 
6. Er det noen felter som ikke skal være mulig å endre på en eksisterende prøve? I såfall hvilke? 
 
Svar: Ønsker å kunne endre alle feltene. 



Universitetet i Oslo Referat 
MUSIT - Universitetsmuseenes IT-organisasjon 

 

 

 3 MUSIT Ny IT-arkitektur                                  Referat fra møte i referansegruppen for analyse 06.04.2017 

 

 
7. Gjennomgang av vedlagte skisser 

a. Vise informasjon om objektet med hendelser og prøver: 

 Ta med saksnummer i tabell med hendelser, erstatter kommentar. 

 Ønsker hendelsesID (dvs en lesbar ID til forskjell fra UUID) som vises på 
hendelsene og i tabell med hendelser. 

 Nøkkeldata for analysehendelsene er analysetype, trenger ikke kategori. 

 Det er ikke behov for å se om resultat på analysen er klausulert i tabell med 
hendelser. 

 Line sjekker med Wenche hvor Naturvitenskapelig funnr registreres (i 
arkeologibasen) 

 
b. Vise prøver tilhørende ett objekt (valg av fanen prøver): 

 Lagringsmedium kan tas med i tabellen med prøver, i tillegg plassering (dersom det 
er plass til det). 

 Greit å kunne se at det er foretatt analyser, visning av antall i tabell ok 

 Ønsker enkel måte å bla i prøvene tilhørende objektet ved visning av detaljer om en 
prøve (f.eks. pil opp og ned) 

 Ønsker at også felter uten innhold vises på detaljvisning av prøvene (gjelder 
generelt, ikke bare for prøvene). Manglende utfylt informasjon er også informasjon. 

  
c. Vise informasjon om en hendelse: 
Ingen kommentarer. Merk at vedlagt skisse ikke er relevant, da det opprettes en 
prøveuttakhendelse per prøve. 

 
d. Registrere prøveuttak 

 Trenger Funnr i tillegg til Museumsnr, Unr/Unr2 og Term/art. 

 Kan vente med «Se mer detaljer» for visning av alle detaljene om objektet (til etter 
testingen), mulig dette kan utgå. 

 Må ha med felt for Behandling. 

 «ObjektID ekstern base» endres til «Ekstern ID», feltet dekker da flere behov. 

 Beholde navn før rolle (på personer) 

 Ønsker minst mulig påkrevde felter ved registrering. Prøvetype, prøveundertype og 
status settes påkrevd. 

 Ønsker mulighet til å endre alle felter (dersom mulig). 
 

e. Masseopprettelse av prøver fra ett objekt 

 Må gjennomgås når det er laget nye skisser 

 Trenger skisse på flyt ved lagring med tanke på plassering av prøvene 
 
f. Masseopprettelse av prøver for flere objekter 

 Opprettelse av flere prøver fra flere objekter (dvs. flere prøver per objekt) samtidig 
er ikke så veldig relevant, og kan utgå. 

 Det som er mye mer relevant er opprettelse av en prøve fra flere objekter (dvs. en 
prøve per objekt). I mange tilfeller er dette mer relevant enn flere prøver fra ett 
objekt. 

 
g. Registrere analyse 

 Ønsker minst mulig påkrevde felter. Type analyse (kategori og type) og status settes 
påkrevd. 
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 Type analyse (kategori og type) kan ikke endres etter at analysen er opprettet på 
grunn av spesifikke felter. 

 Trenger følgende statuser: Påbegynt, Venter på resultat, Ferdig, Avsluttet uten 
resultat. 

 Formål med analysen beholdes selv om dette vil være overlappende med kategori i 
enkelte tilfeller. 

Gjennomgangen av analyse ble ikke ferdig på grunn av manglende tid. Fortsetter på neste 
møte. 

 
Neste møte i referansegruppen blir videomøte 19. april kl 09.00. 
 
Referent: Line Arild Sjo 
06.04.2017 


