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Horsens 6. august  2007 
Til m edlem m er af MUD og andre interesserede 
 
Nu bliver det  alvor. 
 
Bestyrelsen i MUD har accepteret  et  t ilbud fra Cowi om at  udvikle MUD-databasen. 
 
Forud for det te skridt  har der været  en lang og frugtbar dialog m ed henholdsvis Kulturarvs-
styrelsen og Cowi. 
 
Samtalerne med Kulturarvsstyrelsen har udmøntet  sig i et  notat , hvor MUD-databasens rolle i 
forhold t il de nat ionale databaser er udspecificeret  og hvor styrelsen anerkender at  MUD løfter 
en væsent lig opgave og desuden udt rykker velv ilj e over for projektet . Det te var punkter, som 
det  var v igt igt  for bestyrelsen at  have på plads, inden vi kunne acceptere Cowi’s t ilbud på 
udviklingen af databasen. Bestyrelsen i MUD og Kulturarvsstyrelsen vil selvfølgelig for tsæt te det  
tæt te parløb, for at  sikre at  de forskellige elekt roniske systemer kan finde ud af at  ’snakke’ 
sammen. 
 
Personer eller inst itut ioner, der er interesserede i at  modtage notatet  fra Kulturarvsstyrelsen 
eller kravsspefikat ionerne t il databasen kan henvende sig t il undertegnede. 
 

              
Diagram  fra KUAS notat , der skitserer en databasemæssig idealløsning. 
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Eftersom  forhandlingerne med de forskellige parter har taget  lidt  læ ngere t id end vi um iddelbart  
havde regnet  med, så udskyder det  natur ligvis også t idspunktet  for at  databasen kan tages i 
brug. 
 
Test  af databasen 
Vi modtager databasen t il test  i to delleverencer, den første planlagt  t il m idt  i oktober og den 
anden m idt  i november. Til sidst  bliver databasen leveret  sam let  m idt  i j anuar 2008 og hvis 
både MUD’s medlemmer/ bestyrelse og Cowi er t ilfredse med produktet  på det te t idspunkt , så 
overtages databasen endeligt  pr . 15. februar 2008. Herefter har vi en garant i-per iode på t re 
måneder t il at  få ret tet  fej l og børnesygdom me i programmel. 
 
I  hele denne fase skal databasen selvfølgelig testes grundigt  og t il det  får v i brug for j eres 
hjæ lp. Denne hjæ lp kunne f. eks. bestå af alm indelig test  af funkt ionaliteten og indberetning af 
fej l og mangler. Og når testperioden er ved at  væ re overstået  vil v i også meget  gerne have 
nogle t ilbagemeldinger om hvilke funkt ioner I  gerne vil have, at  databasen skal kunne udføre og 
om systemet  kører i overensstemmelse med jeres sæ dvanlige regist rer ingssystemer. Det  vil 
forment lig ikke væ re noget  der kan arbejdes ind i den første udgave af databasen, m en det  vil 
kunne hjæ lpe os t il at  t ilpasse fremt idige versioner t il j eres ønsker. 
 
Hvad bliver  det  næste? 
Modulet  der skal kunne håndtere udvekslingen af data mellem MUD-databasen og de statslige 
databaser skal udvikles, meget  gerne i løbet  af foråret  2008. Herefter skal GI S modulet  
konst rueres, og med lidt  held kan det  væ re fæ rdigt  i løbet  af efteråret  ’08. 
 
Priser  
Det  er naturligvis for t idligt  at  melde ud, hvad den præ cise pr is for brug af MUD-databasen vil 
blive. Men prisen fra Cowi for dr ift ,  service, licenser osv. ligger pt . på kr . 38.400 om året  og 
prisen pr. Gigabyte ligger på kr. 120 om året , ved køb af blokke på 50 Gb. Af de penge der 
bliver indbetalt  t il MUD, regner vi med at  er der 50 %  som går t il dr ift ,  10 %  t il adm inist rat ion 
og 40 %  t il softwareudvikling.  
Prisen kommer t il at  væ re afhæ ngig af, hvor meget  plads på serveren dit  eget  museum  bruger 
og hvor mange m idler , det  bliver nødvendigt  at  sæ t te t il side for at  kunne udvikle og 
administ rere databasen, samt  en eventuel fast  år lig afgift . Fordelingsnøglen vil løbende blive 
t ilpasset  de reelle udgifter. 
 
 

Med venlig hilsen 
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