REFERAT
WP3, Dataflyt
Datum: 21. september 2018, 10:00-15:00

Deltagare: Christer Tonning (Vestfold FK), Ingrid Halvorsen (NIKU), Jakob Kile-Vesik (KHM),
Kristoffer Dahle (Møre og Romsdal FK), Magne Samdal (mötesledare, KHM), Stian Finmark
(RA), Wenche Brun (AM).
Det huvudsakliga målet med arbetsgruppen är att etablera bästa och enklaste möjliga dataflyt mellan
de olika instanserna som hanterar arkeologisk data.
Mötet inleddes med att projektledare Espen Uleberg kort presenterade projektet i sin helhet.
Mötesledare Magne Samdal gick sedan igenom uppgiften som låg i WP3. En skiss av den möjliga
modellen visades upp och den låg till grund för mötets resterande diskussioner.
Tre möjliga varianter av denna modell skapades under arbetets gång. De fick följande utseende:

Inför nästa möte ska de inblandade kommentera på dessa, fördelar och nackdelar. Man kan även
med fördel visa dem för andra intressenter på respektive institution för vidare inspel.
Under mötets gång hade fylkeskommunerna följande inspel:
• Logga data en gång, inte fragmenterat i flera baser.
• Måste kunna logga på MUSIT-baser/tillgång skriva/läsa.
• Måste få tillgång till analysverktyg/översikt i samma gränssnitt.
• Bra brukargränssnitt/enkelhet.
• Askeladden är bra att förhålla sig till för Fylkena. Även bilder och geometri (GIS) in hit
(Collector etc)? Känner detta systemet.
Museum påpekade följande:
• MUSIT har bra standarder knutna till katalogisering, foto, fältdok. etc från tidigare, ADED är
en bra anledning till att bygga gemensamma baser och system för utväxling av digital
dokumentation mellan institutionerna.
• Best practice i dataflyt är viktigt, överordnad nivå. Flera alternativa modeller presenteras och
rangeres. PRO/CONS.
• Samarbete ADED/NK?
Riksantikvarens kommentarer:
• Alla FA rapporter in i Askeladden (POS/NEG/DEL). Samma med geometri på
lokalitet/aktivitet.
• Nasjonalt kulturminneregister (NK) och Digisak (digital saksbehandling), bägge har
beröringspunkter med ADED. Måste undersökas närmare/avklaras.
• Samarbete NK/ADED diskuterades. Måste avklaras.
Stian Finmark från Riksantikvaren presenterade Digisak för att visa till hur ADED berörs av detta.

Vidare talades det om att ADED måste innebära en effektivisering för fylkeskommunerna för att det
ska gå att genomföra. Om man knyter ADED och dess bas till redan existernade program är det enkelt
att få kurs i hur det ska hanteras. Då få fylken representerades på mötet talades det om flera fylken
kan kontaktas för vidare inspel. Fylkeskommunerna påpekade också att de har ont om tid att sätta sig
in i nya saker då mycket tid går till fylkessammanslåing och nya myndigheter.
Man enades slutligen om att nästa möte i gruppen ska hållas den 26. november.

21. september 2018. Jakob Kile-Vesik

