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oslobilder fase 2, flere deltakerinstitusjoner  - arbeidsmøte 13. april 2011, referat 
 

Innledning 

Agenda 

Går inn i Fase 2.0  

Brukerundersøkelse i 2010 

Presentasjon rundt bordet 

 

Brukerundersøkelsen 

Se brukerundersøkelsen i e-post og på prosjektbloggen oslobilder.wordpress.com 

Underholdningsaspektet viktig 

Relativt liten andel handler 

94% har gode erfaringer med nettstedet 

Utfordringer ved kjøp: Prispolitikk, kjøpspolitikk, likhet/ulikhet mellom institusjonene, 

kontroll og lisensiering. 

Gjennomgang av brukerkommentarer 

 

Kravspesifikasjon for versjon 2.0 

Stor trafikk, 3-4000 besøk i uken 

164 000 besøk siden oppstarten (ca 1år) 

20-50 tilbakemeldinger i uka (pr institusjon?) 

Fordoblet antall bestillinger 

 

Vi har forskjellige tekniske løsninger basert på f.eks: Primus, bibliofil, egne løsninger, 

xmp 

 

Hva er et Oslobilde? 

• Geografisk tilknytning (Avbildet sted, personer) 

• Alle motivtyper (dagligliv, boliger, lek, friluftsliv, arbeidsliv) 

• Allmenn interesse (ikke interne arrangementer) 

• Hver institusjon bestemmer selv (men felles retningslinjer) 

 

Metadatastyrt publisering – eget felt i fotodatabasen 

 

Søkelogikk 

På 1 uke 3600 besøk, 17400 bildevisninger. Det søkes på stedsnavn (90%) 

 

Mye feilstaving gir ”ingen treff” (ca 10%) 

 

Handlekurven 

• Stabil 

• Manuell bestillingsrutine 

• Ønsker bekreftelse/kvittering på e-post til bruker 

• Justerte infotekster på kjøpsdelen diskuteres 

• Automatisert levering/betaling 

 



Tilbakemeldinger 

• Feilmeldinger 

• Suppleringer 

• Brukernes egne historier 

• Prosjektet ønsker flere tilbakemeldinger – brukermedvirkning/dialog 

• Søkbare kommentarfelt 

 

Postvisning og bildefiler 

• Større bildefiler 

• EXIF-data 

• CC-lisensiering 

• Sosiale media plugins 

• Mer metadata? Mindre? 

• Kartdata – Geodatat 

 

Fase 2, ut 2011 

• Deltagerne forvalter egne databaser 

• Deltagerne forvalter egne data 

• Prosjektet eies av Oslo Museum og Oslo byarkiv 

• Deltagerne deltar i prosjektgruppen 

• Ingen direkte kostnader i 2011 forespeiles 

• Driftskostnader omtrent 30 000 i 2012 

 

 

Mål 2012: Oslobilder versjon 2 – med flere institusjoner 

 

Videre 

Kravspesifikasjon Kultur-IT – Aug 

Vers 2.1 i okt – nye institusjoner 

Vers 2.2 i des – nye funksjoner 

 

Fase 3- 2012 

Oslobilder 3.0 

Skifte fra prosjekt til drift 

Eierskap: Redaksjon? styre, utvikling av applikasjon 

 

Nytt møte 

Torsdag 26. mai kl. 11 hos Oslo byarkiv 

 

Alle deltagerne sender sine prislister til Kristin Gaukstad 

 

Oslobilder.wordpress.com gir fullt innsyn i alle prosjektpapirer 

 

 


