Nyhetsbrev høst 2016

KulturIT har mange spennende prosjekter på gang og i dette nyhetsbrevet kan du lese om hva som skjer.
Brukernes opplevelse med fellesløsningene er avgjørende for oss. Du får nå muligheten til å teste betaversjonen av
DigitaltMuseum og gi din tilbakemelding, kom gjerne med innspill på KulturPunkt Mobil og del dine minner på minne.

Brukermøte
Nå er det tid for å melde seg på høstens brukermøte 3. november på Gardermoen. Tema for høstens møte er
KulturNav. Siden brukermøtet holdes på SAS-museet er antall plasser på grunn av lokalets størrelse begrenset
til 50. Mer informasjon om program og påmelding finnes på: http://kulturit.org/brukermote-hosten-2016

Statusoppdatering for økosystemet eKultur
eKultur er navnet på museenes digitale infrastruktur - den tekniske infrastrukturen som gjør at flere separate
system, programvarer og apper samhandler til en helhet som tilsammen gjør arbeidet for museer enklere og
mer effektivt.

Primus
I Primus arbeider vi videre med ny funksjonalitet og har særlig fokus på følgende områder: Annotering av
personer, hendelsestype for arkeologi og innføring av Spectrum. Vi oppgraderer også museene med Primus 6baser utover høsten. I sammenheng med oppgraderingen tilbyr vi også den nye FDV- og
konserveringsmodulen til museene. Den nye webapplikasjon Primus7 erstatter tidligere løsning PrimusWeb
som ble benyttet av et begrenset antall museer.

DigitaltMuseum
I samarbeid med museene jobber vi med generasjon 4 av DigitaltMuseum. Vi har jobbet mye med
modernisering av det visuelle uttrykket. Store skjermflater og moderne navigasjonskonsepter skal gi både
museene og de besøkende økt nytteverdi. DigitaltMuseum skal gjøres bedre tilgjengelig for nye brukergrupper
og gi museene mer identitet. I september la vi ut en beta-versjon av den nye løsningen.
Vi planlegger lansering av ny versjon i inneværende år. Museumssiden er endret i forhold til dagens versjon. Vi
sender nå ut epost til alle museene som er publisert på DigitaltMuseum, med en lenke der siden kan redigeres.
For at museet ditt skal se best mulig ut til lansering ber vi deg om å laste opp et nytt bilde og ny logo til
museumssiden. Du kan også redigere beskrivelsen og velge farger som passer med museets profil. Frist for
dette er 1. november, og vi anbefaler at dere starter arbeidet så snart som mulig.
Tilgjengelige beta-versjoner:
https://dm4.digitaltmuseum.no
https://dm4.digitaltmuseum.se
https://dm4.digitaltmuseum.org

Gi oss tilbakemeldinger på epost: gunn.walmann@kulturit.no
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KulturPunkt
I høst lanseres KulturPunkt Mobil i beta, en app som setter stedsspesifik formidling i fokus. Vi håper dere har
anledning og lyst til å teste denne med eget og andres innhold og gi oss tilbakemelding på denne. Appen gir
museene flere muligheter til å presentere sine samlinger til publikum, og sikrer at innhold gjenbrukes
innovativt på ulike plattformer. Appen blir snart tilgjengelig i Google Play og vi vil nå begynne arbeidet med
iPhone-versjon i tiden som kommer. Følg med på http://ekultur.org/group/kulturpunkt for mer informasjon.
Vi arbeider med å forenkle administrasjonsgrensesnittet ytterligere samt gjøre det mer effektivt for museene å
bruke. Blant annet vil vi integrere med tagger fra KulturNav slik at museenes innhold vil bli klassifisert på tvers
av produkter og enklere å gjenfinne for både ansatte og brukere. Vi arbeider også med å videreutvikle
flerspråklighet slik at det er helt opp til museet å velge hvilket språk det skal formidles på.

KulturPunkt Kiosk er moden for redesign, vi ønsker å løfte innholdet til museene frem og sette dette i
fokus. Vi ser også på mulighetene for personifisere kioskens visuelle uttrykk slik at de harmoniserer mer
med deres fysiske utstillinger.
Vi ønsker deres innspill på http://ekultur.org/group/kulturpunkt

KulturNav
KulturNav versjon 1.5 ble lansert i oktober. Vi har jobbet for å at tjenestens API skal bli enklere og raskere å
bruke både i og utenfor eKultur. Nye søkemuligheter og bedre håndtering av fotografier introduseres samtidig.
Noen nye datasett som er nyttige for mange museer:
 Norsk kunstnerleksikon (Nasjonalmuseet) med ca 3 800 kunstnere
 Kongelige (Nordiska museet) med ca 130 nordiske kongelige

Minne
Våren 2016 sluttet Stiftelsen Norsk Folkemuseum seg til gruppen som utvikler minne. Som første steg er en
norsk søsterside til minnen.se skapt. Websiden minner.no ble lansert den 13. oktober. Den første
innsamlingen er på temaet lek. Gå gjerne inn og del dine egne minner!
Parallelt pågår et arbeid med å etablere et admin-miljø der organisasjonene selv kan skape og administrerer
sine egne innsamlingstemaer.

Søknad Kulturrådet
15. oktober gikk fristen ut for å søke på Kulturrådets tilskuddsordning innen programmet digital utvikling for
museer.
I forbindelse med utarbeidelsen av langsiktig plan 2020, har KulturIT våren 2016 gjennomført en bred
kartlegging av norske museers behov. Formålet med planen er å skissere hovedlinjene i videreutviklingen av
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fellesløsningene for museene. Planarbeidet gjennomføres i samarbeid med en referansegruppe som består av
representanter fra eiermuseene i KulturIT og Norges museumsforbund. Det ble sendt ut en
spørreundersøkelse til museene og det er mottatt totalt 67 svar. Det er mange viktige innspill og prosjekter
som bør følges opp. Styret i KulturIT behandlet innspillene fra museumssektoren på siste styremøte og gitt
administrasjonen mandat til å ferdigstille og sende inn søknaden om midler til videreutvikling av Primus,
KulturNav og DigitaltMuseum på bakgrunn av resultatene fra kartleggingen. Det har i tillegg vært dialog med
en rekke museum i forbindelse med selve utlysningen av midler for 2016.
Basert på museenes behov prioritertes følgende i søknaden:
1. Primus: Fokusere på videreutvikling av webgrensesnitt og videre integrasjon med KulturNav og
DigitaltMuseum. Støtte flyt i museumsarbeidet i tråd med SPECTRUM- prosedyrene.
2. DigitaltMuseum: Styrke integrasjon med KulturNav.
3. KulturNav: Videreutvikle integrasjon med Primus og DigitaltMuseum. Skrive-API og bedre integrasjon
mot eksterne datasett for å få bedre datakvalitet.

Driftstatus
Fra september har vi opprettet en egen driftsstatus-nettside: http://kulturit.org/driftstatus. Siden kommer til å
fungere som en kommunikasjonsflate for større IT-problem som berører våre produkter. Her kan du få
informasjon om problemenes omfang. Vi oppdaterer løpende om situasjonen og informerer om når normal
funksjonalitet er tilbake.
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