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God grunddata om samlingarna är en viktig förutsättning för bra samlingsfövaltning,
forskning och förmedling vid museerna. Därför har vi ett speciellt fokus på funktioner som kan
bidra till att förstärka kvalitén på data i Primus och bättre koppla data på tvärs inom
ekosystemet, speciellt med avseende på KulturNav och DigitaltMuseum.

Utveckling och vidare arbete
Med KulturNav får du en helt ny möjlighet att arbeta med kvalitet för terminologi och
auktoritetslistor i din egen Primusdatabas. Hämta ner de termer och auktoritetsposter du har nytta
av för just dina data från KulturNav, till exempel fotografer från Fotografregistret.
Primus 5.9 lanseras vecka 16 och planen är att alla museer ska börja använda versionen före
årsskiftet. I version 5.9 finns nya funktioner för att koppla namn- eller ortposter till samlingar och
förbättrad registrering av konstobjekt. Vidare har integrationen mellan Primus och KulturNav
utvecklats med nya möjligheter att:




Länka samman dina egna termer/namnposter i Primus med en samma-som länk till en post i
KulturNav
Söka direkt i KulturNav när du knyter personer till objekt
Möjlighet att välja språk för data som hämtas från KulturNav

KulturIT har blivit SPECTRUM-partner, vilket är ett steg på väg mot att få Primus godkänt enligt den
brittiska samlingsförvaltningsstandarden SPECTRUM. Detta arbete sker i dialog med Collections Trust.
En pilot för konserverings- och byggnads/FDV-modul startar under våren för museer som deltagit i
utvecklingsprojektet.
Arbetet med att anpassa Primus till att hantera information från arkeologiska undersökningar och
registrera arkeologiska objekt är i gång och kommer att pågå under året.
Minne är en teknisk plattform för insamling och berättelser. Under våren genomförs en insamlingspilot i samarbete med Nordiska museet.
KulturPunkt, en gemensam plattform for förmedling av kulturinnehåll till museibesökare och
användare av digitala guider, lanserades som produkt 2 mars.
Mer information om produkter och projekt finner du på ekultur.org.
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Möten och seminarier
12 mars var det användarforum på Armémuseum i Stockholm. Huvudtema var ny funktionalitet i
Primus 5.9, utveckling av DigitaltMuseum, hantering av utvecklingsönskemål och en minikurs i hur
man använder KulturNav. Det kom fram många bra förslag som vi tar med oss vidare.
Presentationerna från mötet ligger på ekultur.org. Nästa användarmöte är 29 oktober 2015.

Tips och trix!
Kom igång med KulturNav! Gå in på KulturNav.org och välj Logga in/registrera.
Har du ett tidigare användarkonto på DigitaltMuseum kan du använda samma konto här.
Om du inte är en användare sedan tidigare kan du registera dig och skapa ett nytt användarkonto.
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