
Styringsgruppemøte for prosjektene 

"FAIR@UiO" og "Spesialsamlinger og 

databaser" 10. mars 2022



Agenda

• Status siden sist:
• SSDB

• FAIR

• Veien videre

• Annet: Videre 

finansiering
• Neste møte



SPESIALSAMLINGER OG

DATABASER
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Plattformen lanseres på 

UiOs nettsider

Prosjektoppstart

Jan 2021 20232022

Planlegging av 

testing med pilotene

Testing av plattform og avklaring av behov 

for tilpasning

Overordnet tidsplan

Materiale fra pilotprosjektene registreres/ legges 

inn/overføres

Digitaliseringsverksted opprettes

Arbeidet videreføres i en HUB ledet av UB

junimar aug



Status

• Jevnlige møter med Uppsala

• API for lagring lokalt og overføring til Alvin er på 
plass

• Midler for ivaretagelse av databaser overført til 
HF

• Digitaliseringsutstyr til pilotene skal anskaffes før 
sommeren
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Arbeidsflyt for digitalisering og fairifisering av 
spesialsamlinger

Overføres til UB (digitaliseres ved UB)

Samlingseier beriker filene 
med metadata i skjema. 
(Når digitaliseringsverksted
er på plass, vil ny 
arbeidsflyt utvikles)
(Reusable)

Lagres ved UiO

Filene arkiveres med
metadata i lagrings-API 
(objektlager) ved UiO 
(Interoperable)

Lastes opp i Alvin

Det som skal gjøres 
tilgjengelig via Alvin lastes 
opp, med eller uten det 
digitaliserte objektet hvor 
det blir søkbart og 
tilgjengelig (Findable, 
Accessible)

Til annet bruk

Samlinger eller 
objekter kan også lastes 
opp til andre plattformer 
(f.eks. mediefiler til 
ibsenplattformen, tekst-
databaser, 
digitale utgivelser, 
digitale utstillinger 
mm (Findable, Accessible, 
Interoperable)



Teknisk infrastruktur

13

Alvin 

(formidling)

Digitali

sering

Tilføring

av 

metadata

Chipmunk 

(lagringsløsning) Bilder

Metadata

Alma/

Oria



APIet

• API for å samle digitalisert 
materiale og muliggjøre 
overføring til Alvin.

• Deler ut PIDer (UUIDer)

• Basert på FastAPI og bruker 
USITs objektlager til lagring.

• Lagrer metadata om filene 
for langtidsarkivering.



EMMA

• Samarbeid med vit.ass. om å samle
metadata for digitaliserte bilder fra
feltarbeid. Underveis: Fredrik Barth, 
Unni Wikan, Arve Sørum og Signe 
Howell.

• Vit.ass fyller inn excel-ark med 
metadata.

• Script er utarbeidet for å lage opp
MODS xml til Alvin

• Metadatabibliotekar ordner innføringer
til autoritetsregister og kobler disse I 
Alvin



Alternativ
arbeidsflyt for 
Alvin

• Samlinger kan registreres 
direkte i Alvin. Nyttig for 
arkivmateriale som trenger 
hierarkisk organisering.

• Etter hvert som 
materialet digitaliseres, kan 
det lastes opp direkte til 
postene i Alvin



IPED/MUV

• Noe av materialet fra kjelleren på
Helga Engs hus er nå inne i Alvin som
"Helga Engs testsamling"

• Prosjektet har tett samarbeid med 
vit.ass. Solveig som har stått for 
organiseringen av materialene i
kjelleren og levering av metadata i
samarbeid med metadata-bibliotekar
Kristin

https://www.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?pid=alvin-record%3A445028&dswid=-8063


Helga Engs testsamling

https://www.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?pid=alvin-record%3A445028&dswid=-8063




Videreutvikling av Alvin 

• API (Sprinter i gang for overgang til Cora)

• Språk i front end (oversetting av 
menytekster, hjelpetekster osv er på vei)

• Muligheter for lenkede data: HumOrd 
(samarbeid med kunnskapsorganiserings-
ekspertene på UB), autoritetsregistre, 
GeoNames med mer



Øvrige 
piloter

Cerex og RTV-datasettet: Har fått 
på plass visualiseringsløsning og 
tilgang til Nexis Uni (Lexis Nexis)

ILN - "Bokstavinnskrifter ….": 
Skal i gang med 
databaseutvikling sammen med 
Texlab nå.

SIS: Når APIet er i gang, jobber vi 
videre med lagring av 
mediefilene.



Videre arbeid
for å høste mer

erfaringer

• Hytteprosjektet – Marianne Lien 
m.fl. fra SAI (ble meldt inn sammen
med databasene fra HF)

• Hansteens brev

• Småprosjekter internt hos UB

• Annet fra Alma Digital

https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=UIO&lang=no_NO


FAIR@UIO
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Utvikling av discovery-løsning

Prosjektstart

Jan 2021 20232022

Testing av 

programvare

Utvikling av minste felles multiplum av metadata

Overordnet tidsplan

Testing og tilpasning av tjeneste på piloter

Utrulling av tjeneste på UiO

junmar. aug

Utvikling av ytterlige 

spesialløsninger



Status

• Knytte FAIR-tjenesten til Educloud

• Videreutvikler frontend for forsker sammen med pilot-

prosjektene

• Jobber med å sy sammen metadataene Spectrum henter 

ut, frontend for forskeren og åpen søketjeneste

• Bygger opp database med informasjon om alle 

metadatafelt basert på metadatastandard utarbeidet av 

UB.

– «oversette» informasjon fra Spectrum

– Metadatastandarder

– Åpne, publiserte metadata
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Spectrum Discover

Spectrum 

Discover 

applications

Metadata-tagger og informasjon 

om datasett

Ekstern Portal

API

Intern Portal

API



Demo
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Videre arbeid

• Sette opp rutiner for oppstart når man ber om metadata 

på sine data

• Definere rutiner for innføring av nye metadatastandarder 

og "tager"

• Bestemme navn på tjenesten

• Lage brukerveiledninger for tjenesten

• Koble opp mot Educloud

• Fortsette å utbedre frontend for forskeren

• Mål: Lansere som en tjeneste i Educloud 1. april
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