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MUSIT: Faggruppe karplanter, referat fra møtet 21.9 

 

Hei 

 

Siden det for tiden ikke er noen leder av denne gruppen, forsøker jeg meg på en kort 

oppsummering av møtet. De andre tilstedeværende får rette på meg og supplere og 

kommentere. Agendaen for møtet ser dere under her. 

 

Tilstede: Tommy P. (VM), Solfrid H. (BM), Charlotte B., Einar T. og Oddvar P. (alle NHM) 

og Jarle E. og Rituvesh K. (første del av møtet) (DUG). 

 

NHM ble oppfordret til å velge ett fast medlem av gruppen, og i tillegg ta på seg vervet som 

leder for gruppen. Dette betyr ikke, så klart, at ikke andre i tillegg til lederen fra NHM kan 

delta på faggruppemøtene etter behov. 

 

DUG gikk gjennom nytt regime for testing av applikasjoner, foto- og pdf-opplasting, roller og 

kartvisning. Museene ble oppfordret til å teste disse nye funksjonene, før de ble satt i 

produksjon. 

 

Testmigrering av karplanter fra NHM og en (tom) testbase for sopp er også klare for testing 

av NHM. 

 

Prioritet nr. 1 for DUG framover er den endelige migreringen av karplantedataene fra BM. 

 

Tommy orienterte om samarbeidet med NTNU-IT for å migrere VMs soppbase fra HERB til 

Oracle. VM ser på dette som et sikringsprosjekt, og soppdataene vil migreres til en database 

som er klone av karplantedatabasen, uten nye felt eller utvidet funksjonalitet. 

 

Faggruppen tok til etterretning koordineringsgruppens signaler angående utviklingen av en 

forvaltningsmodul (forstått som både magasinhåndtering og rutiner for utlån og innlån) . 

Koordineringsgruppa skriver i sitt referat fra deres møte 14.9: 

 

"En tilstreber en felles håndtering av DNA-data, forvaltningsmodul (prioritet utlån/innlån), 

magasinmodul, kartvisning og fotofunksjonalitet for de naturhistoriske applikasjonene. Det 

bør opprettes nye faggrupper for utvikling av fellesfunksjoner for å sikre bredt eierskap til 

prosessene og produktene." 

 

Faggruppen uttrykte bekymring for omfanget og tidsaspektet rundt utviklingen av en slik 

omforent forvaltningsmodul, og oppfordrer koordineringsgruppen til å se om de fleste av 

behovene kunne dekkes av funksjonene i, for eksempel, Einar Timdals lånemodul for utvalgte 

plantegrupper ved NHM. 

 

Under Eventuelt ble noen detaljer rundt tolking og validering av taksonnavn diskutert. 

Diskusjonen vil sannsynligvis resultere i en videreutvikling av denne modulen i 

applikasjonen.
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Agenda 

 

1. Orienteringer fra DUG (Jarle/Rituvesh) 

– MUSPROD / MUSTST / MUSUTV 

– Foto-/Pdf-opplasting 

– Kartvisning 

– Roller 

2. Orienteringer/Referat fra VM og koordineringsgruppa 

– Sopp-migreringen ved VM (referat fra møte med NTNU-IT (= karplanteapp. + ett 

felt?) Hva med Oslo? Interessert i å migrere? Dra nytte av NTNU-IT-

samarbeidet?) 

– Holien-migreringen og oppdatering av to geografiregistre 

– Prioriteringer av gjenstående arbeid med karplanteapplikasjonen 

– Vedtak i/ signaler fra koordineringsgruppa (forvaltningsmodul/-applikasjon for 

hele naturhistorie; hvordan forene med arbeidet i faggruppa?) 

3. Krav- og funksjonsspesifikasjon for en utlånsmodul/ forvaltningsmodul 

– Felt som skal være med 

– Funksjonsbeskrivelser, dvs. hva skjer når felt X oppdateres, eller knapp Y velges 

– Utkast til skjermbilder (her kan ev. skjermbilder fra eksisterende applikasjoner 

benyttes som utgangspunkt) 

– Detaljerte beskrivelser av rapporter (inkl. format), brev og skjema applikasjonen 

skal kunne produsere 

4. Eventuelt 

 


