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Årsberetning 2007 for MUD
Siden generalforsamlingen sidste år har tingene bevæget sig fint fremad.
Det skal dog indrømmes at det ikke er gået nær så hurtigt som oprindeligt planlagt og den
optimistiske tidsplan, som blev fremført på generalforsamlingen sidste år viste sig hurtigt at
komme til kort.
Så nej, vi er ikke kommet i gang med at lave et GIS-modul til databasen, og nej, vi er ikke
færdige med et eksport-modul, der kan føre data direkte over i de statslige databaser og nej, vi er
faktisk stadig ikke helt færdige med den database, der skulle have været klar i midten af august
sidste år.
Men hvad har vi så egentlig nået:
Først var der hele opstartsfasen, hvor vi skulle opbygge en organisation, der kunne varetage de
opgaver og krav, der stilles til en instution, der får udviklet software og sælger
dataopbevaringsydelser til en kreds af medlemmer.
Der skulle udarbejdes en kravspecifikation til software-udvikleren.
Bestyrelsen skulle i dialog med Kulturarvsstyrelsen, for at afklare MUD-databasens stilling i
forhold til de nationale databaser.
Dernæst kom vi ind i udviklingsfasen, hvor der skulle opstilles nogle stamtabeller til listerne i
databasen, et arbejde der var meget tidskrævende og som medførte en del diskussion om listernes
indhold.
Sideløbende med tabelarbejdet foregik programmeringen af databasen, et arbejde som meget
hurtigt blev præget af forsinkelser.
Lige nu er vi i gang med afslutningsfasen (på del 1), hvor databasen er blevet testet, vi har fået
en hjemmeside op at køre, der er en vejledning til databasen lige på trapperne, der er blevet
undersøgt forskellige muligheder for fotoopbevaring og sidst kommer den egentlige ibrugtagning
af databasen.
Så konklusionen må være, at vi har en færdig database, der egentlig er klar til at blive taget i
brug ude på museerne. Og generelt har vi fået et meget positivt indtryk af både stabiliteten og
funktionaliteten i systemet, samt den relativt simple brugerflade. Men som altid ved den slags
systemer, så vil det være nødvendigt at rette enkelte småfejl i begyndelsen og desuden mangler
der at blive lavet et brugerstyringsmodul, så de enkelte museer selv kan oprette og administrere
deres egne brugere i systemet. Arbejdsbyrden ved brugeradministrationen hviler på en person og
derfor vil databasen ikke blive givet officielt fri førend at vi har fået leveret
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brugerstyringsmodulet, men hvis der er nogle museer der meget gerne vil i gang med at skrive
ind i databasen, så kan der oprettes midlertidige brugere fra centralt hold.
I den nærmeste fremtid vil vi stå overfor, at tage hånd om de sidste mangler i afslutningsfasen,
der skal udpeges kontaktpersoner ude på alle medlemsmuseerne, vi skal lave nogle beregninger
over hvordan udgifterne til databasen kan fordeles og hjemmesiden skulle meget gerne blive et
levende forum for alle brugere af systemet.
Hvis vi skuer lidt længere frem i tid, så skal der tilføjes flere moduler på MUD-databasen.
I første omgang et eksport-modul til de statslige databaser Regin og Museernes Samlinger, og på
sigt vil der også være en god del sund fornuft i at MUD og 4F kan udveksle data.
Det næste trin er et GIS-modul der skal kunne opbevare og formidle vores geografiske data.
Formand for bestyrelsen i MUD
Carsten Risager
30/4-08
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