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Användarmöte med fokus på Primus
Välkomna till höstens användarmöte för alla som arbetar inom ekosystemet eKultur. Höstens möte har Primus
som huvudfokus Datum är satt till 9 november 2017 och mötet hålls på Tekniska museet i Stockholm.
För mer information och anmälan: http://kulturit.org/anvndarmte-sverige-hst-2017

Gemensamma digitala lösningar för museerna:
Utvecklingsplan 2017-2020
KulturIT har på uppdrag av det norska kulturrådet utarbetat en långsiktig plan för de gemensamma lösningar
som ingår i eKultur. Planarbetet omfattade en bred kartläggning och analys av museernas behov. Målen har
sedan konkretiserats och planlagts som prioriterade aktiviteter under perioden 2017 till 2020.
På KulturITs webbsida finns en nedladdningsbar version av Utvecklingsplanen (på norska):
http://kulturit.org/langsiktigplan
Den långsiktiga planen kompletteras sedan med en årsplan för varje produkt. Årsplanerna är levande
dokument och uppdateras fortlöpande. På KulturITs webbsida tillgängliggörs planerna och de kan också nås via
länk från forumet http://eKultur.org .






Primus: http://kulturit.org/langsiktigplan/primus
DigitaltMuseum: http://kulturit.org/langsiktigplan/digitaltmuseum
KulturPunkt: http://kulturit.org/langsiktigplan/kulturpunkt
KulturNav: http://kulturit.org/langsiktigplan/kulturnav
Minne: http://kulturit.org/langsiktigplan/minne

Primus
Vi har förstärkt arbetsgruppen kring Primus. Sedan i mars har Primus, utöver produktansvarig Anders
Inderberg, också fått en produktkoordinator, Kristina Berg. Hon har särskilt fokus på samlingsförvaltning och
museikontakter.
Primus är en produkt med två gränssnitt, ett i Windows och ett på webben, som arbetar mot en och samma
databas. Under projektperioden har det talats om Primus 6 för windows-versionen och Primus 7 för webbversionen men planen är nu att hantera detta som en produkt, Primus, vilket också framgår av den långsiktiga
planen.
Lånemodulen kan nu hantera inlån i tillägg till utlån, mottag och uttag har lagts till som administrativa
händelser och ett fält för syfte har lagts in för alla administrativa händelser. Detta är ett led i arbetet med
SPECTRUM-processen. KulturIT är Spectrum Partner och är nu mitt i processen att bli Spectrum Compliant.
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KulturIT AS
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+47 909 93 000

E-POST
Post: post@kulturit.org
Support: support@kulturit.org
Fakturamottak: faktura@kulturit.org

Aktuell information om Primus-uppdateringarna hittar du alltid under Hjälp i Primus win och under Om Primus
i Primus web.

DigitaltMuseum
DigitaltMuseum.se närmar sig 2,5 miljoner objekt, hjälp oss att nå dit före sommaren!
Vi har arbetat med felrättninger och designförbättringar. Vi vill speciellt nämna collaget på första sidan, ny
meny, nya objekt och kommenterade objekt på första sidan, samt en ingång til mappar med objekt där
museerna ber allmänheten om information om objekten. För att en mapp ska bli synlig där måste du skapa en
DIMU mer info-mappe i Primus, lägga till objekt och webbpublicera mappen och objekten.
Vi har redesignat mappar och tydliggjort skillnaden mellan privata och publicerade mappar. Detta lägger också
grund för videre utveckling kring ytterligare funktionaliteter kopplade till användarprofiler. Du kan nu använda
* och ? som sökoperatorer för att trunkera din sökning. Ytterligare förbättringar av sökfunktionen kommer att
fokuseras framöver.
När du delar innehåll från DigitaltMuseum på Facebook og andre sociala medier ber vi dig att tagga inlägget
med #DigitaltMuseum så att vi uppmärksammas på ert inlägg och kan dela det vidare.
Håll dig uppdaterad om vad som händer på DigitaltMuseum via ändringsloggen:
http://dok.digitaltmuseum.org/endringslogg

KulturPunkt
KulturPunkt Mobil är nu lanserad både för iOS och för Android. Med KulturPunkt Mobil når museet ut till
allmänheten där de är när de är där. Museet kan nå fler brukargrupper med formedling och hjälpa
allmänheten att tolka och förstå landskapet omkring sig. Med KulturPunkt Mobil får användarna en gyllene
möjlighet att upptäcka sina omgivningar och uppleva deras dolda historier.
KulturPunkt Mobil handlar om platsförmedling og ni kan ge allmänheten tillgång till platser via olika tekniska
ingångar: beacons, kartan, GPS och QR-koder.
Titta gärna på vad andra museer förmedlar med hjälpa av KulturPunkt: http://kulturit.org/kulturpunkt-app
Vill du vara med och betatesta ny funktionalitet i KulturPunkt? Skicka en epost til support@kulturit.org. Vi
arbetar med att integrera KulturPunkt med övriga delar av eKultur. Det är nu möjligt att hämta in objekt från
DigitaltMuseum och visa dem i KulturPunkt Web, Mobil, Kiosk och API. Men funktionen är fortfarande på ett
tidigt utvecklingsstadium, och vi vill gärna få inspel från museerna på vad som kan förbättras.
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KulturNav
Just nu lanseras version 1.7 av KulturNav. Vi har arbetat med att rätta fel och att göra KulturNav ännu mer
stabilt, framförallt i hanteringen av förslag till förbättringar av poster där nu förslagen kan redigeras innan de
godkänns.

Några nya dataset är tillgängliga att använda i Primus:

Organisationer från Industrimuseum.no
kompletterat med textilbedrifter

Norsk Teknisk Museum

http://kulturnav.org/3a
b437c0-9c9e-435cb122-d922f0c9fc3d

Personer från Industrimuseum.no

Norsk Teknisk Museum

http://kulturnav.org/1b
375a60-3d6d-4e3ba4bc-eebbcd6e6530

Scenkonstnärer

Oslo Museum

http://kulturnav.org/11
efe9ae-9809-45348843-c72058d36ce1

Fiskeredskap

Museum Vest

http://kulturnav.org/00
2fcde2-cd85-4ba4-98fe451956d7bff7

Minne
Minne har hittills finansierats av Norsk Folkemuseum och Nordiska museet och flera museer har visat intresse
för Minne. Under sommaren ska en kostnadsmodell för minne som produkt tas fram för att erbjuda fler
museer möjlighet att gå in i samarbetet kring en gemensam insamlingsplattform för minnen.
Under våren har en funktion för intervjuare utvecklats som gör att en registrerad användare kan samla in
berättelser från flera olika meddelare.
Är din institution intresserad av Minne och vill veta mer skicka en e-post till support@kulturit.org.

3/3

