Nyhetsbrev augusti 2015

Våren 2015 har det varit hög aktivitet med många lanseringar och flera nya projekt. Hösten
kommer att bli lika aktiv. Vi kommer framöver ha särskilt fokus på utveckling av Primus till ett
enhetligt och effektivt samlingsförvaltningssystem och att göra DigitaltMuseum ändå mer
attraktiv för användarna. Allt detta och mer därtill blir tema på höstens användarmöte 5
november.

Utveckling och vidare arbete
Primus 5.9 lanserades 15 april och vi är fullt igång med att installera den nya versionen ute hos er.
Det har länge efterfrågats en funktion för att kunna behandla kommentarer från DigitaltMuseum. I
Primus 5.9 är detta på plats och funktionen kommer fortsätta att utvecklas.
Lanseringen av Primus 6.0 är planlagd till mars 2016. I versionen kommer det introduceras mer
effektiva sätt att arbeta med administrativa händelser. Det gäller t. ex. hantering av utlån,
utställningar och placering. Det arbetas också med att få Primus godkänt enligt den brittiska
samlingsförvaltningsstandarden SPECTRUM.
En pilot för Primus konserverings- och byggnads/FDV-modul har under våren startats för museerna
som deltar i projektet. Utvecklingen fortsätter i höst med förbättringar av design och ny
funktionalitet. Version 1.0 är planlagd till första kvartalet 2016.
En modul för att kunna hantera arkeologiskt fyndmaterial i Primus är under utveckling tillsammans
med en modul för att kunna importera arkeologiska data. Importmodulen blev klar för testning inom
projektgruppen 26 maj.
DigitaltMuseum 3.9 lanserades 20 augusti med bland annat förbättrad zoomning i bilder och
tydligare visning av licenser för bilder och objekt.
Version 1.1 av KulturNav kom 8 maj med nyheter i form av projektsidor, förbättrad navigation och
möjligheter till e-postavseringar.
11 maj lanserades en pilot för en nätbaserad insamling av minnesberättelser (minnen.se). Piloten är
utvecklad i samarbete med Nordiska museet i Stockholm och första insamlingstema handlar om
studentflak. Alla kan bidra med skriftliga berättelser, bilder, ljud och film på webbplatsen.
Årets tilldelning från Kulturrådet (Norge) inom sökområdet «Museumsprogrammer» är klar och gav
ett tillskott om 2,5 miljoner NOK för 2015 till vidare utveckling av vårt ekosystem. Flera detaljer om
planerna för vidareutveckling kommer så snart vi får tilldelningsbrevet.
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Kurser och seminarier
Boka in 5 november 2015! Då håller vi höstens användarmöte på Nordiska museet (i Stallet). Tema är
digitala samlingar och dialog. Mötet fokuseras på vidareutveckling av DigitaltMuseum. Delta i arbetet
med att föra utvecklingen vidare! Du kommer även få senaste nytt om utvecklingen i Primus,
KulturNav och de andra delarna i ekosystemet, samt praktiska råd, tips och tricks. Det nya projektet
om insamling av minnen kommer också att presenteras. Anmälning och mer information finns på vår
webbplats: http://kulturit.no/pamelding-brukermote/.
För dig som vill lära dig mer om KulturNav så arrangeras en kurs i Stockholm 29 oktober. Mer
information finns på vår webbplats.

Nytt om oss
KulturIT har under våren genomgått en företagsomvandling till aktiebolag och KulturIT AS
etablerades den 12 februari. Aktiebolaget är en direkt vidareföring av KulturIT ANS. Omvandlingen
innebär inga ändringar och tecknade avtal övertas av det nya företaget. Det arbetas med att utvidga
ägarkretsen bakom KulturIT AS för att få en bredare förankring. Ägarna i MuseumsIT och de museer
som är representerade i styrelsen, är tillfrågade i denna omgång.

Norsk Folkemuseum var ett av museerna som började använda piloten Primus Byggnad/FDV-modulen våren 2015
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