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Årsberetning for MUD 2008 
MUD har 32 medlemsmuseer, 21 forskellige museer har oprettet sager i MUD-databasen, og heraf ser 
12 af disse ud til at bruge MUD i den daglige sagsbehandling. Det samlede pladsforbrug på serveren 
ligger på lige omkring 25 Gb. 
 
Ved tidspunktet omkring sidste års generalforsamling var første del af databasen i test og til fejlretning, 
og generelt blev udviklingsarbejdet trukket i langdrag af softwareudvikleren. Men hen over sommeren 
blev hele udviklingsteamet udskiftet, hvilket gav en tiltrængt opstramning i forhold til at overholde de 
indgåede aftaler. 
 
De fleste der har fulgt udviklingsarbejdet med MUD har kendskab til vores 3-trins udviklingsplan. Trin 
1 drejer sig om opbevaring af råtekst, simple relationer og foto/tegninger. Trin 2 er eksport af data til 
Regin/Museernes Samlinger. Trin 3 er udarbejdelsen af et GIS-modul. 
 
Trin 1 blev færdigudviklet i starten af oktober ’08 og med driftsaftalen, som var på plads lige omkring 
årsskiftet, var databasen helt klar og vi kunne begynde at sende regninger ud. 
 
Trin 2 startede hen over sommeren ’08 med de indledende øvelser (kravspecifikation, kommunikation 
med softwareudviklere/KUAS, indhentning af tilbud, ansøgning om udviklingsmidler osv) og med 
KUAS’ tilsagn om bevilling af midlerne til udvikling af eksportmodulet i efteråret, så blev detaljerne 
fastlagt henover vinteren og 1. maj ’09 startede det egentlige udviklingsarbejde. Planlagt afleveringsdato 
for modulet er sidst i september ’09. 
 
Trin 3 er under opstart, lige nu er der ved at blive udarbejdet en kravspecifikation og vi håber på at 
kunne modtage nogle tilbud på opgaven her hen over sommeren, så vi kan indsende en ansøgning til 
KUAS om midler til udvikling af GIS-modulet i år. En realistisk dato for et færdigt GIS-modul ligger 
nok i sidste halvdel af 2010, naturligvis under forudsætning af at vi kan finde de nødvendige midler. 
 
Sideløbende med de overordnede trin i udviklingsforløbet, har der været adskillige mindre ændringer af 
databasen. Der er blevet udarbejdet et administrationsmodul, som indeholder en forbrugsoversigt og et 
modul til administration af brugerstyring. Over et par omgange er der sket en harmonisering af 
datastruktur og –indhold, så det er i overensstemmelse med KUAS Nye Fund- og Fortidsminder-
database. Derudover bliver der arbejdet på at få konverteret ArkBeret-databasen (Odense og Svendborg) 
til MUD. 
 
Så alt i alt, synes jeg, at vi har fået en brugervenlig og stabil løsning til digital arkivering af basale 
udgravningsdata. Samtidig med at systemet har vist sig at være tilstrækkeligt fleksibelt til at kunne 
tilpasses til nye forudsætninger. 
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