NASJONALMUSEET
FOR
KUNST,
ARKITEKTUR
OGDESIGN
Norsk Kulturråd
Postboks 8052 Dep.
0031 OSLO

Mottatt Nkr.

Oslo, 11.01.2018
Deres Ref.: 16/100743

1r1AN,2018

Status: prosjekt RFID-teknologi i samlingsforvaltningen
Vi vil med dette gjerne informere om status og framdrift i prosjektet.
Prosjektet ble av økonomiske og gjennomføringsmessige grunner nødt til å velge annen
samarbeidspartner for Software og teknisk utstyr. Det har også tatt lenger tid enn forventet å få det
tekniske utstyret utplassert og funksjonelt. Prosjektet er av disse grunner blitt forsinket.
Vi valgte å flytte den operative delen i prosjektet til Kunstindustrimuseet, for å fange relevante
hendelser for flytting kombinert med alle pågående museale prosesser for konservering, fotografering,
pakking og klargjøring. Denne løsningen ble valgt for i bedre grad å dekke intensjonene for prosjektet,
enn det som opprinnelig var skissert.
I løpet av sommeren 2017 ble 300 objekter merket med RFID-brikker. Antenner og leseutstyr er
montert på alle aktuelle lagringslokasjoner, transportveier, prosessrom og atelierer for konservering og
foto. Slik vil vi med RFID kunne overvåke alle forflytninger i prosjektperioden.
Vi har i november og desember gjennomført testing av utstyret for retningsstyring og styrke, samt gjort
runder med testing av brikker mot systemløsningen. I januar 2018 går prosjektet over i en full operativ
fase.
Vi har i 2017 vært i kontakt med Museumsforbundet for å arrangere et felles seminar basert på
prosjektet. Men dette ble av flere grunner utsatt. Vi vil følge opp med planlegging og gjennomføring i
inneværende år. Vi har også etablert god kontakt med Kulturhistorisk Museum og MUSIT.
Vi vil med dette søke om at godkjenning for levering av sluttrapport utsettes fra 25. april til juli 2018.
Jeg vil samtidig beklage at vi ikke har søkt om dette tidligere.
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