Nyhedsbrev november 2011-11
Status – drift og udvikling af formaterne m.v.
MUD har haft en enkelt driftforstyrrelse i juli men var hurtigt fungerende igen – vi håber ikke at mange
opdagede det midt i sommerferien.
Vores langvarige udviklingsprojekt med formater til journalnumre m.v. og meget vide rammer for
eksportformater til REGIN vil være i drift fra 09-12-2011.
Der er nu også mulighed for undernummerering af fund eller brug af fx anlægsnummer som primært
fundnummer.
Samtidig har vi nu også kunnet implementere eksport af dateringer fra MUD til Regin og vi får løst en ”træls”
fejl, der satte ”prop” i eksporterne for alle, hvis blot én institution havde én post, hvor der var skrevet ”00” i
et datofelt.
Ét ønske er ikke imødekommet: Det bliver ikke muligt at benytte ”:” som skilletegn. Det skyldes
begrænsninger i REGIN, ikke i MUD.
Vær opmærksomme på , at der i forbindelse med opgraderingen - så dateringsintervaller overføres til REGIN
- vil ske en samlet opdatering af alle sager, der tidligere har været overført . Dateringerne nu vil fremgå af
Regin/Museernes Samlinger. Opdateringen sker som en ”sædvanlig” aktivering af overførslen, men altså
uden at I som brugere behøver foretage Jer noget. Hvis I ikke ønsker jeres dateringer opdateret automatisk
skal en administrator slette brugernavn og/eller password i ReginEksport i Administrationsmodulet.
På www.udgravningsdata.dk finder I opdaterede vejledninger til MUD og til administration af REGINeksporten. Dér finder I også kravspecifikationen til vores senest udviklede funktioner.

Udvikling
MUD arbejder løbende med udvikling af databasen og vi kan nu efter et større projekt igen ”se fremad”.

Anbefalinger fra Middelalderarkæologisk metodenetværk
Vi har fået en række anbefalinger fra Middelalderarkæologisk Metodenetværk og kan allerede med vores
kommende opdatering imødekomme første del af ønskerne (se dem på www.udgravningsdata.dk ).

MUD-GIS
Det har fra starten af Museernes Udgravningsdata været vores ambition at kunne opbevare og arbejde
integreret med GIS-data. En meget udførlig systembeskrivelse er udformet og ligger tilgængelig på
hjemmesiden. Desværre ser vi ikke umiddelbare muligheder for at gennemføre projektet med mindre vi kan
skaffe finansiering i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen. Bestyrelsen arbejder løbende for at sikringen af
vores GIS-data ikke ”glemmes”, da vi ser en stor ”fare” lure på de arkæologisk arbejdende museer netop hér.
Vi ser også et stort formidlingspotentiale i at kunne gøre vores GIS-data tilgængelige på et detaljeniveau, der
ikke er tanken eller muligt i Fund og Fortidsminder.

Ønsker og videreudvikling
Som allerede nævnt skal vi nu videre med opsamling og arbejde med medlemsønsker til funktionaliteten i
MUD.

På vores Forum har vi oprettet en særlig liste til ønsker, som vi vil forsøge at uddrage generelle ønsker fra,
ligesom vi har en lang opsamlingsliste fra de seminarer, der blev afholdt i forbindelse med de to seneste
generalforsamlinger.
Skriv jeres ønsker ind på Forum (du skal først oprettes som bruger) – læs venligst først de allerede
opremsede ønsker igennem og find evt. også anvisninger på hvordan du evt. kan ”komme omkring” nogle af
udfordringerne.
Bestyrelsens medlemmer kan også kontaktes pr. mail (helst ikke telefon om regulære ønsker), hvis du hellere
vil igennem med dit ønske ad den vej.

Abonnementspriser for 2012
I forlængelse af opfordring og beslutning på generalforsamling i 2011 har bestyrelsen besluttet at hæve det
årlige abonnement for medlemsmuseer til kr. 8.000,-. Det gør vi for at have lidt bedre muligheder for at sikre
en stabil drift med mindre fejlrettelser og for at undgå at mindre udviklingsprojekter skal sende os på
tiggergang til medlemsmuseerne.
Abonnement for et ”ekstra” akronym for et medlemsmuseum er stadig kr. 1000,-/år.

Medlemmer
Pr. november 2011 har MUD 33 medlemsinstitutioner og 40 akronymer ”i drift”. Vores ”dækningskort” viser
en stor geografisk udbredelse – vi og I kan dog også forvisse Jer om en stor variation i brug og datamængder
ved at logge ind i administrationsmodulet.

”Kom i gang” –tilbud om introduktionsbesøg.
Da vi kan se at flere medlemsinstitutioner stadig tøver med at komme i gang med brugen har flere medlems
institutioner venligt tilbudt at I kan komme til en introduktionsdag for at se hvordan ”systemet” kan virke i
den arkæologiske dagligdag.
Odense Bys Museer (OBM) tilbyder besøg med introduktion til MUD og ArkKort- Kontakt Mads Runge.
Museum Sønderjylland (HAM)tilbyder besøg med introduktion til MUD og deres applikation til kontrol GIS –
MUD data. (Forventes tilgængelig som download på FAQ-siden omkring årsskiftet 2011/12).
Varde Museum (VAM) stiller sig ligeledes til rådighed. I er også velkomne til at kontakte de øvrige
medlemmer af bestyrelsen for at aftale et introduktionsbesøg.

Nyt på hjemmesiden
Ønskeliste: Primært i Forum – bestyrelsen vil dog lave en samlende liste i vinterens løb.
Support og fejlmeldinger – du finder kontaktadresser og telefonnumre på hjemmesiden.
Nye brugervejledninger med en del nyt fra versionerne 1.0.0.90 af MUD og 1.0.0.23 af administrationssiden.
Horsens Museums applikation til udvidelse af funktionaliteten i GIS – find den under FAQ.
Museum Sønderjyllands applikation til kontrol af data fra MUD og data i –GIS (Forventes tilgængelig på FAQsiden omkring nytår 2011/2012)
Fejlmeldinger og rettelser – der bliver ført en liste med fejl og rettelsesdato/løsning.

