Nyhetsbrev desember 2015

Det har vært en aktiv høst med flere lanseringer og ekstra gøy at det var rekordmange
deltakere på høstens brukermøte 22.oktober. Vi nærmer oss slutten av året og vi vil takke så
mye for samarbeidet i år. Vi ser fram til videre samarbeid i 2016. Riktig god jul og godt nyttår!

Utvikling og videre arbeid
DigitaltMuseum versjon 3.9.1 kom 18. november. Det er arbeidet med forbedret visning av
KulturNav-objekter og økt synlighet for utstillinger, mapper og KulturNav-objekter i søketreffet. Det
er også gjort forbedringer i visning av utstillinger og mapper med større bilder. Mer informasjon
finner du i endringsloggen på DigitaltMuseum.
KulturNav versjon 1.2 ble lansert 17. oktober med flere nye funksjoner og forbedringer i
brukergrensesnittet. Det er bedre integrasjon med DigitaltMuseum med blant annet
statistikkfunksjon som viser hvor mange museer som bruker aktuelle poster fra KulturNav og hvor
mange objekter som er koblet til postene. KulturNav versjon 1.3 testes nå og planlagt lansering er
rett før jul eller rett etter nyttår.
Pilotversjon Primus konserveringsmodul og bygning/FDV-modul ble oppgradert med designendringer
i september. 2. desember kom mulighet til å redigere katalogdataene i webgrensesnittet. Planlagt
lansering av versjon 1.0 er april 2016.
Kulturrådet gav tilsagn om 2,5 millioner kroner til videre utvikling i 2016. I tråd med føringene
prioriteres videre arbeid med Primus, KulturNav, og DigitaltMuseum. Parallelt med videreutviklingen
skal det lages en langsiktig plan for programmene og andre løsninger som ønskes utviklet som del av
porteføljen til KulturIT. Planarbeidet vil omfatte en bred kartlegging av museenes behov i sektoren.
Planarbeidet gjennomføres i 2016 og ferdigstilles i starten av 2017.
For å sikre faglig forankring vil planarbeidet skje i samarbeid med en referansegruppe. Gruppen vil
bestå av medlemmer fra de seks eierinstitusjonene i KulturIT AS samt at Norges museumsforbund er
invitert til å oppnevne fire medlemmer for en bredere forankring i sektoren.

Fag og seminar - sett av datoene 27. januar og 10. mars!
Vårens brukermøte blir 10. mars 2016 med fokus på digital samlingsutvikling, samlingsforvaltning og
formidling. Mer informasjon og endelig program kommer på ekultur.org og våre hjemmesider. Sett av
datoen allerede nå til en hyggelig dag med gode kollegaer! Har du temaer du ønsker tatt opp på
brukermøte? Ta kontakt med oss.
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Vi ønsker velkommen til workshop om DigitaltMuseum 4.0. på SAS-museet, Gardermoen 27. januar
2016. Delta i arbeidet med å forme design og konsept for versjonen som er planlagt lansert høsten
2016! Workshopen er den første av flere som arrangeres utover våren. Mer informasjon og
påmelding på våre hjemmesider.

Nytt om oss
1.desember kom flere nye museer inn som eiere av KulturIT AS. Med dette får selskapet en bredere
forankring og bedre grunnlag for utvikling av selskapets tjenester til beste for hele museumssektoren.
Eiermuseene er Anno museum AS, Stiftinga Jærmuseet, Stiftelsen Lillehammer museum, Museene i
Sør-Trøndelag AS, Stiftelsen Nordiska museet og Norsk Folkemuseum.
Vi har oppgradert hjemmesidene våre og du finner oss på; http://kulturit.org/. Her er det informasjon
om programmene og prosjekter det arbeides med. Her finner du også informasjon om kurs,
brukermøter og workshops.

Nytt i KulturNav versjon 1.2. Personpost i KulturNav med ny og bedre visning på DigitaltMuseum
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