
BEHOV FOR NASJONAL 
INFRASTRUKTUR

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



Bakgrunn

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

http://shar.es/1mhsCa




• Vanskelig å jobbe isolert med formidling 

• Strategi, data, datakvalitet og infrastruktur 

• Ulike typer erfaringer 

• Lagring og aggregering, sammenstilling, 
tilgjengeliggjøring, utvikling av 
formidlingsløsninger



En praktisk definisjon

• Ikke en infrastruktur i teknisk forstand 

• Åpent tilgjengelig fellesløsninger 

• Databaser, API, nettløsninger og kataloger 

• Norvegiana, Norge Digitalt, Digitalt fortalt, 
KulturNav, Europeana
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Behov

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

http://shar.es/1mhsCa


• Felles grensesnitt for ulike datakilder 

• På tvers av ulike databaser, API og 
innholdsformat 

• Søk og indeksering på tvers av kilder 

• Felles datamodell og struktur 

• Kataloger over datasett



• Enkel tilgang til data fra flere kilder og av flere typer 
samtidig 

• Direkte tilgang til data - ikke kun metadata 

• Sammenstilte og normaliserte data  

• Data på format som er enkelt å håndtere 

• Tilgang til dokumentasjon og gode eksempler 

• Tilgang på brukergenerert innhold og innhold tilpasset til 
formidling 

• Stabil, rask og forutsigbar tilgang



Gevinster

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

http://shar.es/1mGxNw


• Effektivisering 

• Begrensning av risiko 

• Økt kvalitet og relevans



Effektivisering
• Enkel tilgang til data fra flere kilder 

• Samlet tilgang til data av ulik type 

• Fagdata, formidlingsdata, brukerskapt innhold, leksikon 
og ulike medietyper 

• Storskalafordeler for datatilbydere - mer som er likt enn ulikt 

• Økte muligheter for gjenbruk av formidlingsløsninger og 
utvikling av standardmoduler 

• Tydelige grensesnitt mot andre sektorer



• Enkelhet er viktig for faktisk bruk 

• Enklere løsninger gir tilgang til flere ressurser 

• Enklere tekniske løsninger bidrar ofte til bedre 
brukeropplevelser 

• Mer tid til det som er viktig for resultatet 

• Sammenstilling i klient er ressurskrevende over tid



Begrensning av risiko
• Sammenstilling og logikk i klient medfører økt risiko 

• Gjøre seg mindre sårbar for endringer 

• Teknologi 

• Forventninger hos brukere 

• Infrastruktur 

• Utvekslingsformater og standarder 

• Organisasjoner, strategier og prioriteringer



Øke kvalitet og relevans

• Beriking og kvalitetssikring av data 

• Sentraliserte løsninger for kobling til 
autoritetsregistere og felles terminologi  

• Normalisering av data 

• Sentralisert analyse og overvåkning



• Fra et avsender- og innholdsperspektiv til er 
brukerperspektiv 

• Fellesløsninger en forutsetning for å tilby data 
basert på behov  

• Sammenstille innhold fra ulike kilder, domener og 
«verdensbilder» 

• Sted, person, eiendom, kulturminne, tema 

• Forenkle og sammenstille data med et nasjonalt 
perspektiv



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

Mer enn teknologi

http://shar.es/1mGAlm


• Samordnet bruk, standardisering, faglige nettverk 
og kompetanse 

• Infrastruktur som møteplass og katalysator 

• Utveksling av praktiske erfaringer og kode 

• Brukerstøtte og feilsøkning 

• Utveksling av ideer og eksempler på bruk 

• Aktiv bruk bidrar til utvikling og kvalitet i alle ledd




