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Horsens 6. august 2007

Nu bliver det alvor.
Best yrelsen i MUD har accept eret et t ilbud fra Cowi om at udvikle MUD- dat abasen.
Forud for det t e skridt har der været en lang og frugt bar dialog m ed henholdsvis Kult ur arvsst yrelsen og Cowi.
Sam t alerne m ed Kult urarvsst yrelsen har udm ønt et sig i et not at , hvor MUD- dat abasens rolle i
forhold t il de nat ionale dat abaser er udspecificeret og hvor st yrelsen anerkender at MUD løft er
en væsent lig opgave og desuden udt rykker velvilj e over for proj ekt et . Det t e var punkt er, som
det var vigt igt for best yrelsen at have på plads, inden vi kunne accept ere Cowi’s t ilbud på
udviklingen af dat abasen. Best yrelsen i MUD og Kult urarvsst yrelsen vil selvfølgelig for t sæt t e det
t æt t e parløb, for at sikre at de forskellige elekt roniske syst em er kan finde ud af at ’snakke’
sam m en.
Personer eller inst it ut ioner, der er int eresserede i at m odt age not at et fra Kult urarvsst yrelsen
eller kravsspefikat ionerne t il dat abasen kan henvende sig t il undert egnede.

Diagram fra KUAS not at , der skit serer en dat abasem æssig idealløsning.
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Eft ersom forhandlingerne m ed de forskellige part er har t aget lidt læ ngere t id end vi um iddelbart
havde regnet m ed, så udskyder det nat ur ligvis også t idspunkt et for at dat abasen kan t ages i
brug.

Te st a f da t a ba se n

Vi m odt ager dat abasen t il t est i t o delleverencer, den først e planlagt t il m idt i okt ober og den
anden m idt i novem ber. Til sidst bliver dat abasen leveret sam let m idt i j anuar 2008 og hvis
både MUD’s m edlem m er/ best yrelse og Cowi er t ilfredse m ed pr odukt et på det t e t idspunkt , så
overt ages dat abasen endeligt pr . 15. februar 2008. Hereft er har vi en garant i- per iode på t re
m åneder t il at få ret t et fej l og børnesygdom m e i program m el.
I hele denne fase skal dat abasen selvfølgelig t est es grundigt og t il det får vi brug for j eres
hj æ lp. Denne hj æ lp kunne f. eks. best å af alm indelig t est af funkt ionalit et en og indberet ning af
fej l og m angler. Og når t est perioden er ved at væ re overst ået vil vi også m eget gerne have
nogle t ilbagem eldinger om hvilke funkt ioner I gerne vil have, at dat abasen skal kunne udføre og
om syst em et kører i overensst em m else m ed j eres sæ dvanlige regist rer ingssyst em er. Det vil
form ent lig ikke væ re noget der kan arbej des ind i den først e udgave af dat abasen, m en det vil
kunne hj æ lpe os t il at t ilpasse frem t idige versioner t il j eres ønsker.

H va d blive r de t n æ st e ?

Modulet der skal kunne håndt ere udvekslingen af dat a m ellem MUD- dat abasen og de st at slige
dat abaser skal udvikles, m eget gerne i løbet af foråret 2008. Hereft er skal GI S m odulet
konst rueres, og m ed lidt held kan det væ re fæ rdigt i løbet af eft eråret ’08.

Pr ise r

Det er nat urligvis for t idligt at m elde ud, hvad den præ cise pr is for brug af MUD- dat abasen vil
blive. Men prisen fra Cowi for dr ift , service, licenser osv. ligger pt . på kr . 38.400 om året og
prisen pr . Gigabyt e ligger på kr. 120 om år et , ved køb af blokke på 50 Gb. Af de penge der
bliver indbet alt t il MUD, regner vi m ed at er der 50 % som går t il dr ift , 10 % t il adm inist rat ion
og 40 % t il soft wareudvikling.
Pr isen kom m er t il at væ re afhæ ngig af, hvor m eget plads på serveren dit eget m useum bruger
og hvor m ange m idler , det bliver nødvendigt at sæ t t e t il side for at kunne udvikle og
adm inist rere dat abasen, sam t en event uel fast år lig afgift . Fordelingsnøglen vil løbende blive
t ilpasset de reelle udgift er.

Med venlig hilsen
Form and for best yr elsen
Carst en Risager Tlf. 22 60 41 82
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