Til medlemmer af MUD og andre interesserede
Frigivelse af database
Selvom databasen ikke er helt færdig, så har bestyrelsen vurderet, at alle medlemsmuseer kan begynde at skrive
ind i basen. I første omgang kræver det, at museet sender oplysninger til MUD (Henrik Skousen
farkhs@hum.au.dk) om, hvem der er kontaktperson på deres museum, hvorefter der bliver sendt nogle
brugernavne og passwords retur. Herefter er det bare at installere det nødvendige og logge sig på systemet - så
er man kørende!
Information om installation af MUD findes på MUD’s forum (/www.udgravningsdata.dk/forum/) under tråden:
’Konkrete spørgsmål til basen.’ eller i ’Udkast til MUD-vejledning’ på www.udgravningsdata.dk

Afrunding af testen
I løbet af foråret blev databasen grundigt testet. I forlængelse af testen er fejl og mangler blevet indrapporteret
til softwareudvikleren, og de skulle gerne blive rettet her i løbet af sommeren. Overordnet set ser det ud til, at
testerne har fået et godt indtryk af basen, den er nem, overskuelig og stabil. Men naturligvis er der også
problemer, bl.a. med nummereringen der visse steder ikke er i overensstemmelse med praksis på nogle af
museerne, ligesom der også har været en del problemer med udskrift af beretningen. En opsummering med
indberetning af resultaterne fra testen kan læses på hjemmesiden. Vær opmærksom på, at der skelnes mellem
programfejl og ønsker til ændringer. Ændringer ligger ude i fremtiden og må behandles efter behov. Jeg vil
gerne benytte lejligheden til at takke alle testere og de museer, der har stillet testere til rådighed. Tjek linket
http://www.udgravningsdata.dk/FAQ.htm for en foreløbig liste over indberettede fejl og mangler.

Overførsel af data til de statslige databaser
I slutningen af juni blev der afholdt et møde mellem repræsentanter fra Kulturarvsstyrelsen og MUD, hvor
mulighederne for overførsel af data fra MUD til de statslige databaser blev drøftet. Dette arbejde vil blive sat i
gang hurtigst muligt. Først kommer det til at dreje sig om overførselen af data fra MUD til Museernes
Samlinger/Regin, men på sigt er det naturligvis også meningen, at den skal kunne kommunikere med den nye
4F-database.

Generalforsamling
Ved generalforsamlingen i slutningen af april var der genvalg til alle og den efterfølgende konstituering
ændrede ikke ved rollefordelingen i bestyrelsen. Formandens beretning og referatet fra generalforsamlingen kan
findes på hjemmesiden (www.udgravningsdata.dk/Bestyrelsen.htm).
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