Nyhetsbrev desember 2014
Kjære Primusbruker!
Nyhetsbrevet du leser nå er nytt fra oss og vil komme
jevnlig gjennom året. Vi ønsker at du som bruker skal få
god og relevant informasjon fra oss og håper du tar
nyhetsbrevet godt imot. 2014 har vært et år med stor
aktivitet. Vi gleder oss til 2015 og videre samarbeid med
deg og ditt museum! Vi vil benytte anledningen til å ønske
deg en riktig god jul og godt nytt!
12/12-14 Lewi Nordby (daglig leder)

Utvikling og prosjekter
Primus 5.7 ble lansert i vår med blant annet
videreutvikling av administrative funksjoner og søk.
KulturNav (kulturnav.org), nytt verktøy for deling av
terminologi og lister, ble også integrert med Primus.
Nytt i år var PrimusWeb; et webgrensesnitt med enkle
søk- og registreringsfunksjoner. DigitaltMuseum ble
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oppgradert i ny versjon i høst. Det har også vært arbeidet
med utvikling av konserveringsmodul og FDV/bygningsmodul i Primus tilpasset bruk på mobil og nettbrett.
Utviklingen skjer i dialog med fagmiljøene på museene.
Neste versjon av Primus (6.0) er planlagt lansert i mars 2015. Mer informasjon kommer på ekultur.org.
Fag og seminar
5. november var det brukerforum på Gardermoen med workshop om videreutvikling av DigitaltMuseum.
Neste brukerforum blir 5. mars 2015. Kom gjerne med tilbakemelding til oss om du har temaer du ønsker tatt
opp.
KulturNav lanseres 20. januar 2015. Alle er velkomne til lanseringsseminar i Kulturrådets lokaler. Påmelding på
epost til Anita.Eik@kulturradet.no innen onsdag 14. januar.
Tips og triks!
Visste du at KulturIT har eget forum hvor du kan dele erfaringer og ha dialog om samlingsforvaltning og
utviklingen av Primus? Her finner du også brukerveiledninger, status for utvikling og nye versjoner og
informasjon om brukerforum og produktene. Besøk ekultur.org og bli medlem.
Ønsker du ikke å motta dette nyhetsbrevet i framtiden? Vennligst gi beskjed til post@kulturit.no.

