Dagsorden og referat for bestyrelsesmøde i MUD Odense d. 25. juni 2008 kl. 9.15
Til stede: Mads, Palle, Carsten, Henrik, Hugo (ref.); Niels (fra kl. ca. 9:35)
1) Godkendelse af dagsorden: OK.
2) Valg af ordstyrer: Carsten
3) Valg af referent: Hugo
4) Konstituering af bestyrelsen:
Formand: Carsten; Kasserer: Henrik; Medlemmer: Mads, Niels, Otto. Suppleanter: Hugo,
Palle, Morten S. (begge SVJ).
5) Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde med eventuelle bemærkninger fra
sidste møde. OK. Der mangler vist gennemgang af hjemmesiden (Otto, Palle, Carsten).
6) Status siden sidst.
Generalforsamlingen. Forløb nogenlunde og lidt hurtigt (ref. i udkast går til formanden
efter kommentering på dette møde).
Møde med COWI 02-04-2008– virkede fint ved samtalen (ved ver. 1.0.0.24) men om
virkningen er der ved vi ikke. Resume fra mødet sendt til bestyrelsen tidligere. Tilbud på
brugeradministration er endnu ikke kommet. Udkast til driftkontrakt ”svæver” efter en
hurtig kommentering. Bestyrelsen beslutter nu at der kommunikeres med cc til den
projektansvarlige – den nuværende (Carsten finder nuværende projektansvarlige). Vi vil
gerne have et produkt og vil da også gerne betale for det.
Fejlretning forventes at gå i gang fra start juli. Der hvor vi står nu skulle være sket
omkring november 2007!
Vi venter på fejlretning; driftskontrakt; tilbud på brugerstyring og stamtabelstyring. De
tre første punkter er de vigtige.
Vi finder en ansvarlig(ere) end udvikleren og beder om en status!
Som basen foreligger nu kan den fungere (bl.a. SVM bruger den til alle undersøgelser).
Carsten producerer en række logons til medlemsmuseerne – dem må de enkelte
institutioner selv nedlægge, når brugeradministrationen foreligger.
Fra og med nu kan også Henrik også oprette brugere og passwords.
Til udkast til driftskontrakt er indsendt diverse ønsker til specifikationer vedr. backup,
oppetider, support m.v.
Begivenhedstyper til Kampagner defineres som et kort delmængde af KUAS
fortidsminders begivenhedsliste (Mads laver et udkast til liste til bestyrelsen, fomandens
samler kommentarer og giver til Aske).
Der er et stærkt ønske om undernummerering (særnumre i et felt, der sammen med fx xnummer skal være unikt) til følgende tabeller: anlæg, genstande.
Der er ønske om relation fund-fund.

Der er ønske om et ekstra felt til Fund, ”typologi” (jf. Fase i Anlæg) – det skulle være
lovet.
Der er behov for en hurtig revision af Funds stamtabel med Type, hvor meget specifikt
må henvises til ”Typologi”-feltet.
Der er ønske om at feltet ”Indgå_I” er med i anlægsliste, der eksporteres/udskrives.
Der er efterlyst en afrunding på testen – gør opmærksom på skelnen mellem fejl og
ønsker. Carsten lægger en liste på Forummet i samarbejde med de to testtovholdere.
Haderslev vil gerne kunne bruge HAM (Carsten kontakter Aske for ændring af stamdata).
En foreløbig brugervejledning som pdf lægges på hjemmesiden (Hugo sender til Otto).
Nyhedsbrev ud med ibrugtagning, afrunding af test, bestyrelse m.v.
7) Økonomi.
Ingen ændringer siden sidst. Regnskab er til revisor. COWI endnu ikke betalt jf.
ovenstående. Nyt medlem: DJM.
8) Møde med KUAS
I morgen drager Carsten og Hugo til KUAS, Dokumentation om eksport til Museernes
samlinger/Regin og evt./gerne 4F.
9) Evt.
I forbindelse med overførsel af oplysninger vil evt. ”opbevaringsoplysninger” (hvor er
genstanden) være ønskelige i MUD – enten som en tabel eller en knytning med fx Regins
oplysninger. Her er en større udfordring, da museerne har mange forskellige systemer og
”praksiser”.
Søgemuligheder på tværs af institutionens sager kunne være en mulig implementering.
Vi ønsker os en eksportfunktion som xml; xls eller lign. til videre brug.
Når vi har en applikation må vi lave en specificeret ønskeliste til prioritering mellem
medlemsmuseerne.
Vi ønsker en beskrivelse af hvordan data kan leveres ud af systemet som et
øjebliksbillede til videre bearbejdning for den enkelte institution.
Der er en vis ”langsommelighed” i billedbehandlingen, når de sendes – flere har
registreret det! Det må undersøges hvordan den ”langsommelighed” opstår (Carsten og
Aske – beskrivelse af ”processen” fra Niels).
Næste møde: 24. sept. kl. 9:15 på OBM
Carsten Risager; Referat HHS

