Nyhetsbrev december 2015

Det har varit en aktiv höst med flera lanseringer och det var extra kul att det var rekordmånga
deltagare på höstens användarmöte 5 november. Vi närmar oss nu slutet av året och tackar
alla för samarbetet under året. Vi ser fram mot vidare samarbetet under 2016. Vi önskar er en
riktig god jul och ett gott nytt år!

Utveckling och vidare arbete
DigitaltMuseum version 3.9.1 lanserades 18 november. Vi har arbetat med att förbättra visningen av
KulturNavs-poster och ökat synligheten för utställningar, mappar och KulturNavs-data i sökresultat.
Visning av utställningar och mappar har förbättrats med större bilder. Mer information om vad som
hänt i versionen finner du i ändringsloggen på DigitaltMuseum.
KulturNav version 1.2 lanserades 17 oktober med flera nya funktioner och förbättringar i
användargränssnittet. Nytt är en integration med DigitaltMuseum med bl. a. statistikfunktioner som
visar vilka museer som använder en post och hur många objekt som i sin tur är kopplade mot posten.
KulturNav version 1.3 testas just nu och lanseras strax före jul eller direkt efter nyår.
Pilotversion Primus konserveringsmodul och byggnad/FDV-modul har i september uppgraderats med
designändringar. 2 december blev det möjligt att redigera katalogdata i webbgränssnittet. Planen är
att lansera version 1.0 i april 2016.
Kulturrådet gav tilldelning av 2,5 millioner norska kronor för vidare utveckling under 2016. I
riktlinjerna prioriteras vidare arbete med KulturNav, Primus och DigitaltMuseum. Planering för
vidareutveckling ingår även i det som prioriteras.

Möten och seminarier – reservera 27 januari och 17 mars!
Vårens användarmöte hålls 17 mars 2016 med fokus på digital samlingsutveckling,
samlingsförvaltning och förmedling. Mer information och slutgiltigt program kommer på ekultur.org
och vår webbplats. Sätt av datumet redan nu och tillbringa en trevlig dag med goda kollegor! Har du
teman som du önskar att ta upp på användarmötet? Ta då kontakt med oss.
Vi önskar er välkomna till en workshop om DigitaltMuseum 4.0 på SAS-museet, Oslo flygplats, Norge
den 27 januari 2016. Då kan du medverka i arbetet med att utveckla design och koncept för den nya
versionen som vi planerar att lansera under hösten 2016! Workshopen är den första av flera som
arrangeras under våren. Mer information och anmälning sker på vår webbplats.
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Nytt om oss
1 december fick KulturIT AS flera nya ägarmuseer då ägargruppen utökades med ytterligare fyra
museer: Anno museum AS, Stiftinga Jærmuseet, Museene i Sør-Trøndelag AS och Stiftelsen Nordiska
museet anslöt till de tidigare ägarna Stiftelsen Lillehammer museum och Norsk Folkemuseum. I och
med detta får KulturIT en bredare förankring och en bättre grund för utveckling av våra tjänster. Det
gynnar hela museisektorn.
Vi har uppdaterat vår webbplats. Vi finns nu på: http://kulturit.org/. Här finns information om våra
programvaror och de projekt som vi arbetar med. Här finner du också information om kurser,
användarmöten och workshops.

Personpost från KulturNav visas nu på ett bättre sätt i DigitaltMuseum 3.9.1
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