REFERAT
WP3, Dataflyt
Datum: 26. november 2018, 10:00-13:00

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).
Ej deltagande: Wenche Brun (AM).

Mötet inleddes med att mötesledare Magne Samdal gick igenom programmet för dagen. Han tog
också upp mandatet för gruppen och vad som genomfördes på sista mötet.
Kristoffer Dahle presenterade sina modeller över nuvarande dataflyt och modeller som han ser som
fördelaktiga och ultimata i framtiden. Dessa producerades efter föregående möte och skickades ut
till gruppen via mail.
Stian Finmark gick på liknande sätt igenom de modeller vi fått från Riksantikvaren. Dessa
överensstämmer till stor del med Kristoffers variant.
Det var enighet i att modellen som RA lade fram uppvisar det bästa möjliga flytet och alternativ för
lagring. Detta är dock bara en övergripande modell och detaljer måste specificeras till producenten.
Bland annat rörande datatyper och specifik lagringsplats.
Vidare samtal under dagen påpekade att man mellan 2004 och 2007 började lagra ting digitalt och
att det innan dess ej finns något att hämta för ett projekt som ADED.
Precis som i arbetsgruppen för WP2 så pekades det på att det är viktigt att gruppen för nära samtal
med producent av de nya baserna för att skapa system som enkelt pratar med varandra och kan se
till att data lagras på rätt plats.
Det omtalades även att det borde vara möjligt att logga data rakt in i basen för enkelt arbete.
Möjligheten för en enklare template för fylkeskommunerna nämndes då de kanske ej har behov av
lika avancerad mall som museum och NIKU. Det borde i vilket fall utarbetas ett förslag för vad som
måste, borde och kan vara med i basen.
Inspel som framkom efter förra mötet i gruppen gicks igenom och det visade sig att det mesta av
dessa kommentarer var lösta i de nya modellerna och via dagens samtal.
Viktiga inspel till vägen vidare diskuterades och listades upp.
Till sist gick gruppen igenom utformningen av den rapporten som ska dokumentera gruppens arbete
och resultat. Mötesledaren utformar rapporten för genomläsning.

Mötet avslutades.
För vidare information om detaljer som framkom under samtal och modeller som lades fram se
rapporten från WP3 och dess bilagor.

29. November 2018. Jakob Kile-Vesik

