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Gode basisdata om samlingene er viktig i arbeidet med planlegging og oversikt i forvaltning,
forskning og formidling på museene. Derfor har vi spesiell fokus framover på funksjoner som
kan bidra til å styrke kvaliteten på dataene i Primus samt koble dataene best mulig på tvers i
økosystemet – med særlig vekt på KulturNav og DigitaltMuseum.

Utvikling og videre arbeid
Med KulturNav får du nå en helt ny mulighet til å jobbe med kvalitet på fagtermer og autoritetslister i
din egen Primusdatabase. Last ned aktuelle termer og poster knyttet til dataene dine, som for
eksempel personposter fra Riksarkivets oversikt over norske statsministre. Det blir kurs i KulturNav i
Oslo 19. mai. Mer informasjon blir lagt ut på våre nettsider og på ekultur.org.
Primus 5.9 lanseres uke 16 og planen er at alle museer tar i bruk versjonen innen utgangen av året.
Du vil finne blant annet ny funksjon for å koble navneposter og stedsposter i samlinger, forbedret
registrering av kunstobjekter og videreutviklet integrasjon mellom Primus og KulturNav med mulighet
til å:




Importere ferdige poster fra KulturNav og lenke sammen dine egne termer/navneposter i
Primus med en samme-som lenke til en post i KulturNav
Søke direkte i KulturNav når du knytter personer til objekter
Språkstyring på informasjon som hentes fra KulturNav

KulturIT har blitt SPECTRUM-partner, et steg på veien for å få Primus godkjent i tråd med den britiske
samlingsforvaltningsstandarden SPECTRUM. Arbeidet skjer i dialog med Collections Trust og
Kulturrådet som står for oversettelse av standarden til norske forhold.
Pilot for konserverings- og bygning/FDVmodul starter denne våren for museene tilknyttet
prosjektene.
Arbeidet med å tilpasse Primus til å håndtere informasjon fra arkeologiske undersøkelser og
registrere arkeologiske objekter er i gang og vil pågå dette året.
Minne er en teknologisk plattform for innsamling av minner og fortellinger. Denne våren
gjennomføres pilot i samarbeid med Nordiska museet i Stockholm.
KulturPunkt, en felles nasjonal plattform for utveksling av kulturinnhold til besøkende av utstillinger
og brukere av digitale guider, ble lansert som produkt 2. mars.
Mer informasjon om de ulike produktene og prosjektene finner du på ekultur.org.
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Fag og seminar
5. mars var det brukerforum på Gardermoen. Hovedtemaene var ny funksjonalitet i Primus 5.9,
utvikling av DigitaltMuseum, håndtering av utviklingsønsker og minikurs i bruk av KulturNav. Det kom
fram mange gode innspill som tas med videre. Presentasjonene fra møtet finner du på ekultur.org.
Neste brukermøte blir 22. oktober 2015.

Tips og triks!
Kom i gang på KulturNav! Gå inn på KulturNav.org og velg Logg inn/registrer.
Har du opprettet bruker på DigitaltMuseum kan du bruke samme konto her.
Eller du kan velge å registrere deg og opprette en ny brukerkonto.
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