Nyhetsbrev august 2015

Våren 2015 har det vært høy aktivitet med mange lanseringer, også for flere nye prosjekter.
Høsten vil bli like aktiv. Framover vil vi ha særlig fokus på videreutvikling av Primus som
helhetlig og effektivt samlingsforvaltningsverktøy og å gjøre DigitaltMuseum enda mer
attraktiv for brukerne. Alt dette og mer til blir tema på høstens brukermøte 22. oktober.

Utvikling og videre arbeid
Primus 5.9 ble lansert 15. april og vi er godt i gang med å rulle ut den nye versjonen. Det har lenge
vært etterspurt funksjon for behandling av kommentarer fra DigitaltMuseum. I Primus 5.9 er dette på
plass og funksjonaliteten vil bli videreutviklet.
Lansering av Primus 6.0 er planlagt mars 2016. Her kommer blant annet en mer effektiv måte å
arbeide med administrative hendelser på. Det gjelder for eksempel håndtering av utlån, utstillinger
og magasinering. Det arbeides også videre med å få Primus godkjent i tråd med den britiske
samlingsforvaltningsstandarden SPECTRUM.
Pilot for Primus konserverings- og bygning/FDV-modul startet opp i vår for museene som deltar i
prosjektene. Videreutviklingen fortsetter i høst med designforbedringer og ny funksjonalitet. Versjon
1.0 er planlagt første kvartal 2016.
Primusmodul for arkeologiske gjenstander er under utvikling og importmodul for håndtering av
arkeologisk informasjon var klar for testing 26. mai.
DigitaltMuseum 3.9 ble lansert 20. august med blant annet forbedret zooming i bilder og framvisning
av lisenser for bilder og objekter.
Versjon 1.1 av KulturNav kom 8. mai med blant annet prosjektsider, forbedring av navigasjon og
mulighet for epostvarsling.
11. mai ble pilot for innsamling av minner på nett lansert. Piloten er utviklet i samarbeid med
Nordiska museet i Stockholm og første tema handler om feiring av russetid. Publikum kan bidra
gjennom skriftlige fortellinger, bilder, lyd og film.
Årets tildeling fra Kulturrådet for støtteordningen Museumsprogrammer er klar og det er gitt tilsagn
om 2,5 mill. kr. for 2015 til videre utvikling av økosystemet. Flere detaljer om planene for
videreutviklingen kommer så snart tilsagnsbrevet er mottatt.

Fag og seminar
Sett av 22. oktober 2015! Da avholder vi høstens brukermøte på SAS-museet på Gardermoen. Tema
er digitale samlinger og dialog. På møtet settes det fokus på videreutvikling av DigitaltMuseum. Delta
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i arbeidet med å forme utviklingen videre! Du vil få siste nytt om utviklingen av Primus, KulturNav og
de andre programmene i økosystemet, samt praktiske tips og råd om bruk. Et nytt pilotprosjekt om
digital innsamling av minner blir også presentert. Påmelding og mer info om programmet finner du
på våre hjemmesider www.kulturit.no: http://kulturit.no/pamelding-brukermote/.
For deg som ønsker å lære mer om KulturNav planlegges kurs i Oslo i november. Nærmere
informasjon blir lagt ut på våre hjemmesider og på ekultur.org.

Litt nytt om oss
KulturIT har i løpet av våren gjennomgått en selskapsomdanning og KulturIT AS ble etablert 12.
februar 2015. Aksjeselskapet er en direkte videreføring av KulturIT ANS. Omdanningen innebærer
ingen endringer og alle inngåtte avtaler videreføres i det nye selskapet. Det arbeides med utvidelse
av antall eiere i KulturIT AS for en bredere forankring. Eierne i MuseumsIT og de museene som er
representert i styret, er forespurt i denne runden.

Norsk Folkemuseum var et av museene som tok i bruk pilot Primus Bygning/FDV-modul våren 2015
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