
DIGITAL INFRASTRUKTUR

Oslo byarkiv/ Digitalt Museum http://shar.es/1mGxXe



Hva er verdien i digital infrastruktur?  
Hvordan kan du og din organisasjon bruke 

infrastrukturen til å formidle?

Norsk Teknisk Museum/ Digitalt Museum http://shar.es/1mGxI6

http://shar.es/1mGxI6


Målsetninger for KNreise
• Tilgjengeliggjøring av eksisterende innhold fra en rekke kilder 

• Åpne opp 

• Sammenstille 

• Ulike typer innhold 

• Fagdata 

• Fortellinger og og brukerskapt innhold 

• Leksikon 

• Ulike medietyper



Dagens infrastruktur
• Aggregering av innhold på ulike nivå 

• Norvegiana 

• Klient 

• Ulike former for formidling 

• Egen applikasjon 

• Andre applikasjoner



Digitalt fortalt

Kulturrådet

API

Norvegiana

Europeana KNappen RallarvegenPrøysenvandring Stedr
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Kulturminnesøk
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Digitalt Museum

KulturIT
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Wikipedia





Noen erfaringer

Norsk Teknisk Museum/ Digitalt Museum http://shar.es/1mGxNw

http://shar.es/1mGxNw


Sammenstilling i klient
!

• Tilsynelatende enkelt - en rask vei til synlige resultater, men… 

• Ressurskrevende over tid - utvikling og ytelse 

• Kan være krevende å bygge en god brukeropplevelse 

• Går glipp av mange innholdsmessige muligheter 

• Berike, filtrere, gruppere 

• Risiko 

• Responstider 

• Nedetid - kompliserer overvåking og kvalitetssikring



Krav og ønsker endrer seg 
raskt

• Teknologi 

• Verktøy og rammeverk 

• Forventninger hos brukere 

• Infrastruktur 

• Utvekslingsformater og standarder 

• Organisasjoner og prioriteringer



Enkelhet og synlige 
resultater

• Mange mulige tekniske løsninger 

• Tid og ressurser er begrenset 

• Kompetanse kan være begrenset 

• Enklere løsninger gir tilgang til flere ressurser 

• Enklere tekniske løsninger kan bidra til bedre brukeropplevelser 

• Mer tid til det som egentlig er viktig 

• Transparens og synlige resultater er viktig 

• Motivasjon og kvalitet



(Hvorfor ikke bruke 
felles infrastruktur?)

Norsk Teknisk Museum/ Digitalt Museum http://digitaltmuseum.no/things/tryvannstrnet-25960/KFS/DEX_KF_000234

http://digitaltmuseum.no/things/tryvannstrnet-25960/KFS/DEX_KF_000234


• Egendefinerte og proprietære løsninger kan på kort 
sikt være en raskere vei til synlige resultat 

• Større kontroll og fleksibilitet 

• Manglende funksjonalitet i tilgjengelige 
fellesløsninger 

• Fellesløsninger ikke optimalisert for alt innhold og 
alle domener 

• Grensesnitt og API ikke tilpasset alle behov og krav



Hvorfor likevel bruke felles infrastruktur?

Nordlandsmuseet/ Digitalt Museum http://shar.es/1mhsCa

http://shar.es/1mhsCa


• Muligheter for sammenstilling og koblinger 

• Reduserte kostnader og bedre funksjonalitet 

• Storskalafordeler - mer som er likt enn ulikt 

• Rikere funksjonalitet 

• Sikring av verdier over tid 

• Gjøre seg mer uavhengig av endringer i 
organisasjoner, teknologi og hos brukere 

• Sikre gjenbruk og verdiskapning for andre



• Felles grensesnitt for ulike datakilder 

• På tvers av ulike API og innholdsformat 

• Søk og indeksering på tvers av kilder 

• Mapping til samme modell 

• Forenkling av data 

• Forenklet bruk



!

• Beriking av data 

• Sentraliserte løsninger for kobling til 
autoritetsregistere og felles terminologi  

• Uthenting av relevante data knyttet til egne data 

• Basert på koblinger i dataene 

• Forenkle mulighet for selv å knytte til andre kilder 
og relevante data



• Analyse og overvåkning 

• Sentraliserte løsninger for analyse av egne data 

• Analysere egne data i forhold til andre data 

• Sjekking av lenker 

• Statistikk 

• Teknisk overvåkning 

• Normalisering av data 

• Definerte standarder og verktøy (dato, tid etc.)



• På sikt - en møteplass 

• Utveksling av praktiske erfaringer og kode 

• Brukerstøtte og feilsøkning 

• Utveksling av ideer og eksempler på bruk



Oslo byarkiv/ Digitalt Museum http://shar.es/1mGAlm

Noen oppfordringer

http://shar.es/1mGAlm


• Bruk de fellesløsningene som finnes 

• Gjør din informasjon tilgjengelig for andre 

• Koble din informasjon til annen informasjon eller legg til 
rette for at andre skal kunne gjøre det 

• Være aktiv og åpen som bruker 

• «Gjør din plikt, krev din rett» 

• Del ditt innhold og del det du lager 

• Aktiv bruk bidrar til utvikling




