Nyhetsbrev december 2014
Kära primusanvändare!
Det här är det första nyhetsbrevet från oss och fler kommer
med jämna mellanrum under året. Vi satsar på att du som
användare ska få bra och relevant information från oss och
hoppas att du tycker att nyhetsbrevet fyller den funktionen.
2014 har varit ett år med hög aktivitet. Vi ser fram mot 2015
och ett fortsatt gott samarbete med dig och ditt museum! Vi
önskar dig en riktigt God Jul och Gott nytt år!
12 december 2014, Lewi Nordby (VD)

Utveckling och projekt
Primus 5.7 lanserades i våras med bland annat en vidareutveckling av administrativa funktioner och sök. KulturNav
Foto: Upplandsmuseet
(kulturnav.org), ett nytt verktyg för att dela gemensam terminologi och listor, integrerades också med Primus.
Nytt under året var även PrimusWeb, ett webbgränssnitt med enkla sök- och registreringsfunktioner mot Primusdatabasen. En ny version av DigitaltMuseum kom under hösten. Det har också varit omfattande utveckling av en
konserveringsmodul och en modul för förvaltning och underhåll av byggnader anpassad för användning i
mobiltelefoner och surfplattor. Utveckling sker i dialog med ämnesspecialister vid museerna.
Lanseringen av nästa version av Primus (6.0) planeras till mars 2015. Mer information kommer på ekultur.org.
Dialog och seminarier
Den 15. oktober var det användarmöte i Stockholm med workshop om utbildning. Nästa användarmöte er 12.
mars 2015. Kom gärna med förslag om teman som du önskar att vi ska ta upp.
KulturNav lanseras den 20. januari 2015. Med KulturNav öppnas nya möjligheter för en samlad tillgång till
kulturarvsinformation för ABM-sektorn i Norden. KulturNav gör det möjligt att arbeta effektivt över
organisationsgränserna med gemensam metadata.
Tips och trix!
Visste du att KulturIT har ett eget forum där du kan dela erfarenheter och ha dialog om samlingsförvaltning och
utveckling av Primus? Här hittar du användarhandledningar och information om versioner, utveckling och våra
andra produkter. Där finns även mer information om användarforumet. Besök ekultur.org och bli medlem.
Vill du inte fortsätta att ta emot nyhetsbrevet? Meddela oss på post@kulturit.no.

