Nyhetsbrev hösten 2016

Användarmöte
Nu är det hög tid att anmäla sig till höstens användarmöte den 16 november på Sjöhistoriska museet i
Stockholm. Temat för höstens möte är KulturNav. Mer information om program och anmälan finns på:
http://kulturit.org/brukermote/anvandarmote-sverige-hosten2016

Statusuppdatering för ekosystemet eKultur
eKultur är namnet på museernas digitala infrastruktur – den tekniska infrastrukturen som gör att flera i sig
separata system, programvaror och appar samverkar till en helhet som tillsammans gör arbetet för museer
enklare och mer effektivt.

Primus
I Primus fortsätter vi att arbete med ny funktionalitet för arkeologi och taggning av personer i bilder. Samtidigt
pågår processen att få Primus godkänt som SPECTRUM Compliant. Arbetet med att uppgradera databaserna
till Primus 6 är i full gång. I samband med uppgraderingen erbjuder vi också den nya konserverings och FDVmodulerna till museerna. Den nya webbapplikation Primus7 ersätter tidigare lösning Primusweb som
användes av ett begränsat antal museer.

DigitaltMuseum
I samarbete med museerna utvecklar vi nu generation 4 av DigitaltMuseum. Vi har arbetet mycket med
modernisering av det visuella uttrycket. Stora bilder och moderna navigationskoncept ska ge både museer och
besökare mervärde. DigitaltMuseum ska också kunna användas för att nå nya målgrupper och ge museerna en
tydligare identitet. Sedan september finns betaversioner av den nya lösningen tillgängliga.
Vi planerar att lansera den nya versionen senare i år. Museisidan är ändrad från dagens version. Vi skickar nu
ut mail till alla DigitaltMuseums museer och kulturarvsinstitutioner med information om hur den egna
museisidan kan redigeras. För att ert museum skall visas från sin bästa sida vid lanseringen, ber vi er ladda upp
ny bild och ny logga till er museisida. Ni kan också redigera beskrivningen och välja färger som passar med just
er profil. Tidsfristen för dessa förändringar går ut 1 november så det vore bra om ni kan starta med detta så
snart som möjligt.
Tillgängliga betaversioner:
https://dm4.digitaltmuseum.se
https://dm4.digitaltmuseum.no
https://dm4.digitaltmuseum.org
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KulturPunkt
I höst lanseras en beta-version av KulturPunkt Mobil. Det är en app som fokuserar på platsbunden förmedling.
Appen ger museerna möjlighet att presentera sina samlingar för publiken i mobil form, samtidigt som man
säkerställer att innehållet kan återanvändas på flera olika digitala plattformar. Vi hoppas att några av er har
möjlighet att testa appen med egenproducerat innehåll. Appen kommer snart att finnas i Google Play och vi
kommer nu att påbörjaarbeta att ta fram en iPhone-versionen. Följ http://ekultur.org/group/kulturpunkt för
mer information.
Vi arbetar med att förenkla administrationsgränssnittet ytterligare samt göra det till ett än mer effektivt
arbetsredskap. Bland annat vill vi integrera taggning från KulturNav så att museernas innehåll ska kunna
klassificeras på tvären över hela eKultur. Det blir då bli enklare att både hitta och använda för såväl anställda
på museerna som allmänheten. Ett annat område vi nu vidareutvecklar är hantering och publicering av
språkversioner.
Det är också dags att se över formgivningen av KulturPunkt Kiosk, där det museigenererade innehållet nu får
ett tydligare fokus. Vi ser även över möjligheterna för museerna att själva anpassa kioskens grafik så att den
bättre kan harmonisera med den specifika utställningens formspråk och design.
Lämna dina förslag och synpunkter på: http://ekultur.org/group/kulturpunkt

KulturNav
KulturNav version 1.5 lanseras under oktober. Vi har arbetat med att göra tjänstens API enklare och snabbare
att använda inom och utom ekultur. Dessutom introduceras nya sökmöjligheter och bättre hantering av
uppladdade fotografier. Några nya dataset som är nyttiga för många museer:
 Norsk kunstnerleksikon (Nasjonalmuseet) med cirka 3 800 konstnärer
 Kungligheter (Nordiska museet) med cirka 130 nordiska kungligheter

Minne
Våren 2016 anslöt Stiftelsen Norskt Folkemuseum till gruppen som utvecklar Minne. I ett första steg har en
norsk systersida till minnen.se skapats. Webbsidan minner.no lanserades under högtidliga former den 13
oktober 2016, den första insamlingen handlar om lek. Gå gärna in och dela med dig av dina egna minnen!
Parallellt pågår ett arbete med att skapa en admin-miljö där institutioner själva kan skapa och administrera
sina egna insamlingsteman och informanter.
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Ansökan till det Norska Kulturrådet och arbetet med
den långsiktiga planen
Den 15 oktober var sista dagen att ansöka om medel från Norska Kulturrådets utlysning inom programmet för
digital utveckling för museer.
KulturIT har påbörjat arbetet med att ta fram en långsiktig plan för eKultur, den tekniska infrastrukturen som
idag består av Primus, DigitaltMuseum, KulturNav, KulturPunkt och minnen. Planarbetet omfattar en bred
kartläggning av behov hos museer och kulturarvssektorn, en analys och målformulering på övergripande nivå
och konkreta mål med prioriterade åtgärder för de tre närmsta åren. Arbetet sker i nära samarbete med en
referensgrupp som består av representanter från museisektorn. Som en viktig del genomfördes tidigare i år en
enkätundersökning. Totalt svarade 67 norska och 15 svenska institutioner på enkäten. I de svar som kommit in
finns många viktiga inspel, vidare lyfts även ett antal angelägna frågor som behöver följas upp.
KulturIT:s styrelse har på sitt senaste möte gett klartecken att gå vidare med en ansökan till den Norska
Kulturrådet som utgår från de behov som framkom i undersökningen. Utifrån museernas behov har följande
områden prioriterats i ansökan:
 Primus: Vidareutveckling av webbgränssnitt och integration med KulturNav och DigitaltMuseum.
Funktioner som underlättar och stödjer museernas arbete med att jobba enligt SPECTRUMstandarden.
 DigitaltMuseum: Öka integrationen med KulturNav.
 KulturNav: Vidareutveckla integrationen med Primus och DigitaltMuseum. Skriv-API och bättre
integration mot externa dataset för bättre datakvalitet.

Driftstatus
Sedan september har vi en ny sida för driftstatus: http://kulturit.org/driftstatus. Sidan kommer att fungera
som en kommunikationsplattform vid större IT-störningar som rör våra produkter. Här får du information om
störningens omfattning, löpande uppdateringar om vad som händer och kan tydligt se då normal
funktionalitet är återställd.
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