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Brukermøte med fokus på Primus
Vi inviterer dere som bruker produkter i økosystemet eKultur til høstens brukermøte. Høstens møte har
Primus i hovedfokus. Dato for møtet er 2. november og vi holder det på Norsk Maritimt Museum i Oslo.
For mer informasjon og påmelding: http://kulturit.org/brukermote-norge-høsten-2017

Digitale fellesløsninger for museene: Utviklingsplan 2017-2020
KulturIT har med støtte fra Kulturrådet utarbeidet en langsiktig plan for fellesløsningene som inngår i eKultur.
Planarbeidet omfattet en bred kartlegging og analyse av museenes behov. Målene er konkretisert og fastsatt
som prioriterte tiltak frem til og med 2020.
Her finner dere en nedlastbar versjon av "Digitale fellesløsninger for museene. Utviklingsplan 2017-2020" på
KulturITs nettsider: http://kulturit.org/langsiktigplan
Vi trykker noen eksemplarer av planen. De første som gir beskjed til support@kulturit.org får tilsendt et
eksemplar.
For å komplementere den langsiktigplanen lages det også årsplaner. Årsplanene er levende dokumenter og
oppdateres fortløpende. Planene er tilgjengelige på kulturit.org og kan også nås fra 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 styrket arbeidsgruppen for Primus. Fra mars har produktet fått en egen koordinator, Kristina Berg.
Dette er i tillegg til produktansvarlig Anders Inderberg. Produktkoordinatoren har spesielt fokus på faget
samlingsforvaltning og dialogen med museene.
Primus har to ulike grensesnitt, Windows og Web, med felles database. I prosjektperioden har dette blitt
omtalt som Primus 6 (Windows) og Primus 7 (Web). Fremover håndterer vi dette som ett produkt, Primus.
Lånemodulen kan nå registrere innlån i tillegg til utlån. Og administrative hendelser som mottak og utlån er
lagt til. Dette er et ledd i arbeidet med SPECTRUM. KulturIT er SPECTRUM Partner og midt i prosessen med å
bli SPECTRUM Compliant.
Aktuell informasjon om Primus-oppdateringer finner du alltid under Hjelp i Primus Win og under Om Primus i
Primus Web.
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DigitaltMuseum
DigitaltMuseum.no nærmer seg 2 millioner objekter, bli med og få oss over allerede i sommer!
Vi har arbeidet med feilrettinger og designforbedringer. Vi vil spesielt nevne forsidekollasj, ny meny, nye
objekter og kommentarer på forside, samt en inngang til mapper med objekter der museene ber publikum om
informasjon om objektene. For at en mappe skal bli synlig der, må du opprette en DIMU mer info-mappe i
Primus.
Vi har redesignet mapper og gjort et tydeligere skille mellom private og publiserte. Dette tilrettelegger for
videreutvikling av ytterligere funksjonalitet knyttet til brukerprofiler. Nå er også alle operatorer tilgjengelig i
søk. Du kan benytte * og ? for å trunkere søket. Ytterligere forbedringer av søk vil bli viet oppmerksomhet i
tiden framover.
Når du deler innhold fra DigitaltMuseum på Facebook og andre sosiale medier, oppfordrer vi deg til å tagge
DigitaltMuseum slik at vi blir gjort oppmerksom og har mulighet til å dele dette videre.
Hold deg oppdatert på hva som skjer i DigitaltMuseum gjennom endringsloggen:
http://dok.digitaltmuseum.org/endringslogg

KulturPunkt
KulturPunkt Mobil er nå lansert både for iOS og Android. Med KulturPunkt Mobil når museet publikum der de
er. Museet kan nå flere brukergrupper der de er med formidling og hjelpe publikum å tolke og forstå
landskapet rundt seg. Med KulturPunkt Mobil får publikum en gylden mulighet til å oppdage steder rundt seg
og oppleve den skjulte historien.
KulturPunkt Mobil handler om stedsformidling/platsförmedling og dere kan gi publilkum tilgang til stedet via
ulike teknologiske innganger: beacons, kart og GPS og QR-kode.
Ta en kikk på hva andre museer formidler gjennom KulturPunkt: http://kulturit.org/kulturpunkt-app
Ønsker du være med å betateste ny funksjonalitet i KulturPunkt? Send en epost til support@kulturit.org. Vi
jobber med å integrere KulturPunkt med resten av produktene i eKultur. Det er nå mulig å hente inn objekter fra
DigitaltMuseum, og tilgjengeliggjøre disse gjennom KulturPunkt Web, Mobil, Kiosk, eller API. Denne
funksjonaliteten er på et tidlig stadium i utviklingen, og vi tar gjerne imot tilbakemeldinger fra museene på
dette.
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KulturNav
KulturNav 1.7 er nå lansert. Vi har arbeidet med å rette feil og gjøre KulturNav enda mer stabilt. Fremfor alt
når det gjelder håndtering av forslag til forbedringer av poster. Nå kan forslagene redigeres før de godkjennes.

Nye datasett i KulturNav – klar til å brukes i Primus:
Organisasjoner fra Industrimuseum.no
komplementert med tekstilbedrifter

Norsk Teknisk Museum

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

Personer fra Industrimuseum.no

Norsk Teknisk Museum

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

Scenekunstnere

Oslo Museum

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

Fiskeredskap

Museum Vest

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

Minne
Utviklingsprosjektet har så langt blitt finansiert av Norsk Folkemuseum og Nordiska museet. Vi opplever at
flere viser interesse for Minne. I løpet av sommeren vil vi sette opp en kostnadsmodell for å gi flere museer
mulighet til å gå inn i samarbeidet.

I løpet av våren er det utviklet en funksjon for intervjuere som sikrer at en registrert bruker kan samle inn
historier fra flere ulike bidragsytere.

Er din organisasjon interessert i å få vite mer om Minne og ønsker å ta dette i bruk, send en epost til
support@kulturit.org
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